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Czas wyborów
Jest koniec kwietnia. Gimnazjaliści napisali już swoje testy, które dadzą im bilet wstępu do
wybranych szkół. Maturzyści za chwilę napiszą jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu.
Wiosna to czas, kiedy młodzi ludzie decydują o swojej przyszłości.
To od wyboru zawodu zależy to kim będziemy, jak potoczą się nasze losy.
Zawód wg Słownika Języka Polskiego to zajęcie, którego ktoś się
wyuczył i wykonywane jest ono
w celach zarobkowych. Na przestrzeni wieków to właśnie zawody różnicowały strukturę społeczną, dawały
jednostkom konkretną pozycję a czasami nawet prestiż. W Polsce przez
długi czas utrzymywał się np. wysoki
prestiż górnika, chociaż w społeczeństwach Zachodniej Europy od dawna
najbardziej prestiżowymi są zawody
wymagające wysokich kwalifikacji,
w tym wyższego wykształcenia.
Istnieje mnóstwo różnych zawodów na świecie. Niektóre z nich są
bardzo pracochłonne i wymagają bardzo dobrej znajomości tematu, a co
za tym idzie wiele lat nauki i praktyk.
Do innych zawodów można podejść
bez większego przygotowania, jednak
często są mniej dochodowe.
Jakie są najlepsze zawody na
świecie? Oczywiście takie, które dają
pewną pracę i satysfakcję z jej wykoR
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nywanie. Nie żyjemy jednak w państwie idealnym i często zdarza się tak,
że albo mamy radość pracy i małe zarobki, albo zarabiamy doskonale nie
wykonując pracy, którą lubimy.
Jak więc wybrać taki zawód, który da nam jedno i drugie. Ciężko jest
to ocenić. Można zwrócić się o pomoc do psychologów, którzy pomogą
nam określić jaki mamy profil zawodowy, możemy zdecydować sami co
chcemy w życiu robić, albo pójść za
radą rodziców, znajomych. Jednak
nikt nie zagwarantuje nam, że nasz
wyuczony zawód będzie dawał nam
satysfakcję i pieniądze oraz że właśnie w nim znajdziemy zatrudnienie.
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej publikuje raport o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.
W województwie lubelskim najbardziej deficytowe zawody to: pracownik kancelaryjny, pracownik pracy
dorywczej, operator maszyn, asystent
sędziego, kierowca ciągnika, pracow-

nik call center, opiekun osoby starszej
i laborant biochemiczny. Najbardziej
nadwyżkowe zawody to technik ekonomista, technik rolnik, technik mechanik, nauczyciel historii, technik
leśnik, mechanik, specjalista zdrowia
publicznego, czy technik technologii
żywności. Te zawody to tylko zapisy
w ministerialnych dokumentach i nie
do końca ich wybór lub nie zapewni
nam stabilną pracę. Jak można wyczytać z badań przeprowadzanych
przez pracownie badań opinii publicznej w Polsce od kilku lat brakuje
wykwalifikowanych pracowników
fizycznych, m.in. stolarzy, cieśli, spawaczy i hydraulików, bo ci w większości wyjechali za granicę, gdzie mogą
liczyć na kilkukrotnie wyższe zarobki niż w kraju. Na liście najbardziej
pożądanych pracowników w nadchodzącym roku figurują pracownicy
fizyczni (zarówno wykwalifikowani
jak i niewykwalifikowani), kierowcy
i pracownicy produkcji. Nieustanny

napływ kapitału zagranicznego, powstawanie magazynów, hal produkcyjnych i fabryk powoduje wzrost
popytu na ich usługi, chociaż w ślad
za tym nie idzie znaczący wzrost
wynagrodzeń i poprawa warunków
zatrudnienia. Nic więc nie wskazuje
na to, żeby dysproporcja na rynku pomiędzy popytem a podażą miała się
zacząć zmniejszać.
Pamiętajmy, że wykształcenie
to nie wszystko. W znalezieniu dobrej pracy pomaga nam także nasze
doświadczenie i umiejętności. Jak
je zdobyć? Warto już nawet w szkole
ponadgimnazjalnej myśleć o tym co
chciałby się robić i szukać takich prac
dorywczych, czy ofert wolontariatu
by zdobywać doświadczenie.

Młodzi na rynku pracy
– Alicja Magura

05

Zwyczajni ludzie
z niezwykłą misją
– ks. Jarosław Przytuła

06

Zdrowe przepisy
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W tym numerze znajdą Państwo
kilka artykułów poświęconych zawodom, czy temu jak podjąć pracę. Zachęcam do przeczytania!
Katarzyna Muszyńska

Gazetka Liturgicznej
Służby Ołtarza
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Namaluj herb
– wygraj grę
„Polak Mały”
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Nauczyciele z Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu we Vratsie
Północno-zachodnia Bułgaria, miejscowość Vratsa, najmniej rozwinięty
region kraju, ale przeuroczo położony
na przedgórzu Bałkanów. W dniach
21. – 28. 03. 2015 dziesięciu nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu
odbyło wizytę partnerską w niedużej,
liczącej 175 uczniów szkole w Banitsy. Powitani na lotnisku przez koordynatora ze strony szkoły bułgarskiej,
serdecznie przyjęci przez pozostałych nauczycieli, spędzili we wspomnianej szkole pracowity tydzień.
W ramach job shadowing obserwowali 12 lekcji prowadzonych z wykorzystaniem ICT, gdyż takie były
założenia projektu „Ucz się i nauczaj”
realizowanego w ramach programu
Erasmus+ przez szkołę z Zamościa.
Obejrzeli ciekawie prowadzone zajęcia pozalekcyjne, uczestniczyli
w seminarium poświęconym systemom edukacji w Bułgarii i w Polsce.
Poznali specyfikę pracy szkoły w Banitsy, znajdującej się na terenach
zamieszkałych przez mniejszość

konanymi przez siebie podarkami
– dowodami sympatii. Polscy goście
poznali szkołę bułgarską zarówno od
strony oficjalnej, np. oglądając występy uczniów w ludowych bułgarskich
strojach i nieoficjalnej – jedząc wspólne posiłki z nauczycielami i uczniami
z Banitsy w stołówce szkolnej.
We Vratsy spotkali się z pasjonatami
historii Bułgarii i jej bohatera – Christo Botewa, obejrzeli poświęcony
jemu film, zwiedzili lokalne muzea,
fantastyczną jaskinię Ledenicę, a na
koncercie charytatywnym podziromską. Nauczyciele bułgarscy byli
bardzo dobrze obeznani z technologią informatyczną i prowadzili lekcje
na poziomie, jakiego trudno byłoby
się spodziewać w tak niedużej i położonej wśród opuszczonych wiosek
placówce. Uczniowie bułgarscy byli
niezwykle zainteresowani wizytą gości z zagranicy, chętnie nawiązywali
kontakt z nauczycielami z Polski,
obdarowywali ich drobnymi, wy-

Trwa rok szkolnictwa zawodowego.
Z tej okazji gimnazjalisci z regionu
mogli przyjść do każdej ze szkół
ponadgimnazjalnych w Zamościu.
i zapoznać się z ofertą. W Ośrodku
Sportu i Rekreacji odbył się
kiermasz zawodów. Dyrektorzy
gimnazjów wzięli udział
w konferencji, której gościem
specjalnym był Tadeusz Sławecki,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej. Podkreślił,
że trzeba utrzymać trend wyboru
przez uczniów szkolnictwa
zawodowego. Ten proces zmian
został wprowadzony w 2012 roku
i będzie trwał do 2017 roku. Hasło
„Rok Szkoły Zawodowców” to cykl
spotkań i działań rozpoczynając od
promocji szkolnictwa zawodowego
w mediach. Jak powiedział Tadeusz
Sławecki trzeba połączyć siły
wielu ministerstw by osiągnąć
sukces w postaci zwiększonego
wyboru szkół zawodowych.
„Trzeba nakłonić pracodawców do
współpracy, zainteresować rodziców”.
Uczniowie promujący zawody,
w których się kształcą podkreślali

Katarzyna Muszyńska

Ewa Łyp

LO im. ONZ w Biłgoraju z główną nagrodą

– tytułem „Szkoła – Lider Innowacji”

Gimnazjalisto,
wybierz zawód!!!
zgodnie, że nie żałują decyzji
jaką podjęli. Piotr i Adam z klasy
mechatronicznej wiedzą, że ich
zawód zapewni im dobrą pracę.
Technik mechatronik to połączenie
wielu dziedzin, np. informatyki,
robotyki, elektryki i elektroniki.
Jak mówią: „mechatronik zna się
na wszystkim, poza ortografią”.
Po skończeniu szkoły o profilu
mechatronicznym można studiować
wiele kierunków. „Mechatronik
znajdzie pracę na pewno. Może
pisać programy, może naprawiać
komputery w samochodach. Jest
to zawód przyszłości, bo zapewni
nie tylko satysfakcjonującą, ale
i dobrze płatną pracę” – zgodnie
podkreślają uczniowie.
Natalia Kukiełka z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5
w Zamościu polecała także
kształcenie na profilu technik
weterynarii. Jak sama mówiła
jest to zawód dla osób, które
lubią zwierzęta. Poza tym po
skończeniu można bez problemu
kontynuować naukę na studiach,
np. zostać weterynarzem.
Zawodów jest wiele i każdy znajdzie
na pewno coś dla siebie. Bo przecież
dobry zawód i wykonywany
z pasją to klucz do sukcesu.

wiali występy niezrównanych mistrzów bułgarskiego tańca ludowego
– reprezentacyjnego zespołu folklorystycznego Bułgarii. Byli również
gośćmi mera miasta Vratsa. Wizytą
polskich nauczycieli zainteresowały
się lokalna prasa i telewizja.
Wizyta we Vratsy jest dowodem na
to, że o atmosferze miejsca decydują
ludzie. Przekonali się o tym nauczyciele z „trójki”, doświadczając ze strony gospodarzy. niezwykłej gościnności, życzliwości i ciepła .

2 szkoły wyróżniono, a zaszczytny
tytuł „Szkoła – Lider Innowacji”
otrzymało LO im. ONZ w Biłgoraju.
Tytuł taki otrzymuje tylko jedna ze
szkół biorących udział w konkursie,
która stosuje innowacje edukacyjne
oraz najlepiej dopasowuje ofertę
edukacyjną do potrzeb rynku
pracy. Ponadto w kategorii „Uczeń
– Lider Innowacji” wyróżniony
został uczeń LO im. ONZ Paweł
Skubis. W poprzednich edycjach
konkursu LO im. ONZ w Biłgoraju
otrzymało tytuły: „Dyrektor –
Lider Innowacji”, „Nauczyciel –
Lider Innowacji”, „Uczeń – Lider
Innowacji” oraz wyróżnienie
„Szkoła – Lider Innowacji”.
Celem konkursu jest wyróżnienie
szkół, w których realizowane są

Nagrodę główną – prestiżowy
tytuł „Szkoła – Lider Innowacji”
w trzeciej edycji konkursu
„Szkoła Innowacji” otrzymało
Liceum Ogólnokształcące im.
ONZ w Biłgoraju. Podczas
Uroczystej Gali, która odbyła się
9 kwietnia 2015 roku w Wyższej
Szkole Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, 33 szkoły otrzymały
certyfikaty „Szkoła Innowacji”,
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nowatorskie pomysły, wspierana
jest praktyczna edukacja
i kreatywność uczniów, promuje
się przedsiębiorczość, realizowana
jest współpraca międzynarodowa
oraz podejmowane są
wszelkie niestandardowe
i innowacyjne działania.
Projekt organizowany
jest od 2013 roku dla szkół
ponadgimnazjalnych i jest to
jedna z ważniejszych inicjatyw
edukacyjnych w województwie
lubelskim, nad którą patronat
objęli: Marszalek Województwa
Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
Prezydent Miasta Lublin –
Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator
Oświaty – Krzysztof Babisz.
ZSO
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Młodzi na rynku pracy
Obserwując współczesny rynek pracy można zauważyć, że nie jest on przychylny dla młodych ludzi.
Wielokrotnie marzenia o pracy dającej satysfakcję, radość i uczucie spełnienia spotykają się z rzeczywistością, w której niełatwo
znaleźć zajęcie spełniające indywidualne wymagania. Podobnie jest z kierunkami kształcenia. Choć szkoły i uczelnie rywalizują
o potencjalnych studentów i przedstawiają szeroką ofertę edukacyjną, to nie zawsze ona przemawia do tych najbardziej
zainteresowanych.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu i Młodzieżowe
Centrum Kariery w Cieszanowie właśnie dla takich osób, które jeszcze zastanawiają się nad wyborem dalszej
drogi kształcenia bądź szukają pracy,
wyszło z inicjatywą zorganizowania w Lubaczowie Targów Edukacji
i Pracy „Młodzi na rynku pracy”. Patronat nad tym wydarzeniem objął
Józef Michalik, starosta powiatu
lubaczowskiego. Zdaniem Ewy Zając,
pośrednika pracy w Młodzieżowym
Centrum Edukacji w Cieszanowie,
takie przedsięwzięcia dają szansę
poznania potencjalnych pracodawców oraz poszerzenia swojej wiedzy
z zakresu poszukiwania pracy i sytuacji na rynku pracy: „Targi pozwalają
na spotkanie pracodawcy z osobami
poszukującymi pracy, bezrobotnymi.
Daje to możliwość bezpośredniego
kontaktu i rozmowy. W czasie targów,
pracodawca wyjaśnia jakie ma wymagania. Jest też możliwość spotkania się
z doradcą zawodowym i pośrednikiem
pracy. Możemy pomóc w wypełnianiu
dokumentów aplikacyjnych”.
Na młodych ludzi czekali wystawcy nie tylko z lokalnego środowiska. Wśród placówek prezentujących
swoją ofertę edukacyjną znalazła
się m.in. Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu i Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju. „Mamy dosyć szeroką
propozycję dla tegorocznych maturzy-
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stów w skład, której wchodzi
16 kierunków studiów. Są to
studia licencjackie i inżynierskie oraz uzupełniające studia
magisterskie z zarządzania
i pedagogiki. Jesteśmy dzisiaj
wspólnie ze studentami(...)
którzy nie tak dawno również
byli zainteresowani ofertą,
więc oni ze swojego punktu
widzenia, chcą zwrócić uwagę
na elementy istotne dla młodego człowieka, który planuje
swoją dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjnego” – mówiła
Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy i kierownik
Działu Komunikacji Społecznej w PWSTE .
Przedstawiciele
Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju podczas
promocji szkoły podkreślali,
że jest to przede wszystkim
szkoła bezpłatna, bez ograniczeń wiekowych, w której
można podjąć naukę bez
matury i ukończyć ciekawe
kierunki: „Jest technik farmaceutyczny, technik masażysta,
technik usług kosmetycznych,
terapeuta zajęciowy. Nauka
może trwać pięć, bądź 3 dni
w tygodniu. Są kierunki które
trwają rok, albo dwa lata. Absolwent otrzymuje suplement
do dyplomu uznawany w kra-
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jach Unii Europejskiej. Uczeń, słuchacz
otrzymuje zaświadczenia ZUS, KRUS,
także myślę, że nasza oferta jest bardzo
fajna” – podkreślała Renata Jargieło-Wójcik, nauczyciel w tej szkole.
Nie zabrakło także Powiatowego Urzędu Pracy. „Do osób młodych,
w chwili obecnej adresowane są staże,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzisiaj posiadamy w granicach 20 ofert pracy, które są dostępne, podobnie jak cała gama środków,
które mamy w dyspozycji, zwanych
w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Pracownicy wyjaśniają nowe formy wsparcia tj. bony stażowe, bony
szkoleniowe, czy bony na zasiedlenie
i wiele innych, nowych instrumentów,
które są realizowane w urzędzie, na
tych targach są omawiane” – poinformował Marek Hadel, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie.
Targi Edukacji i Pracy, które odbyły się 9 kwietnia w lubaczowskim
Liceum Ogólnokształcącym, na pewno w jakiejś mierze pozwoliły bezrobotnym poszerzyć wiedzę o wymaganiach współczesnego rynku,
a uczniom zapoznać się z obecnymi
kierunkami kształcenia. Jednak każdy indywidualnie, według własnych
potrzeb wybierze swoją dalszą drogę
kształcenia, zawód i pracę, którą będzie chciał wykonywać.
Alicja Magura
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Zwyczajni ludzie z niezwykłą misją

Skąd się biorą księża? Każdy katolik doskonale wie – najpierw zostają powołani przez Pana Boga, potem przyjmują święcenia kapłańskie
z rąk księdza biskupa. I gotowe – idą
pracować do parafii. Mało kto jednak
zdaje sobie sprawę, że ten czas między odczytaniem powołania a przyjęciem święceń jest okresem bardzo
intensywnej formacji. Nie jest to
tylko studiowanie, chociaż rzeczy-

wiście, jest ono bardzo ważnym elementem przygotowania.
Dokonuje się ono w instytucji
kościelnej zwanej wyższym seminarium duchownym. W potocznym
odbiorze jest to po prostu szkoła.
Jednak bardziej wtajemniczeni wiedzą, że seminarium to coś więcej – to
dom formacji, miejsce nauki, modlitwy, pracy i zmagania się ze słabo-

ścią. To jednak nie tylko miejsce. To
także wspólnota ludzi, którzy mają
ten sam cel i idą tą samą drogą, choć
przy zachowaniu własnej odrębności
i oryginalności. Modelem dla wspólnoty seminaryjnej jest grono apostołów, uczniów Jezusa, którzy przebywali z Nim, słuchali Jego nauk,
rozmawiali, podróżowali, wspólnie
spożywali posiłki, dzielili się spostrzeżeniami. Ci uczniowie Jezusa,

oddzieleni od swoich domów i obowiązków zawodowych, przebywając
z Mistrzem, stopniowo upodabniali
się do Niego. Nie znaczy to, że nie
mieli swoich słabości i wad, wręcz
przeciwnie – wiemy z Ewangelii,
że Apostołowie potrafili rywalizować o pierwszeństwo, nie rozumieli
przypowieści, bywali lękliwi i brakowało im wiary. Jednak postanowili

być z Jezusem na dobre i na złe, bez
względu na trudności.
Dzisiaj formacja alumnów nie ma
charakteru wędrownego, jak pierwsza wspólnota uczniów, a pobieranie nauk nie odbywa się pod gołym
niebem, nad jeziorem czy na rozstaju dróg. Jednak życie we wspólnocie skupionej na swoim Mistrzu,
w pewnym oddzieleniu od świata
zewnętrznego jest istotnym i kluczowym elementem przygotowania
do kapłaństwa. Taką formę Kościół
uznał za najlepszą i funkcjonuje ona
już ponad cztery wieki.
Przygotowanie do kapłaństwa
to przede wszystkim praca nad charakterem, kształtowanie dojrzałej
osobowości, pod kierunkiem seminaryjnych formatorów, życie według
zasad, które być może mają w sobie
coś z dyscypliny wojskowej. To codzienny wysiłek, aby chłopak, który ukończył szkołę średnią, stał się
mężczyzną odważnym, dojrzałym,
zdolnym do poświęcenia i bezinteresownej miłości. Droga do kapłaństwa
to także życie modlitwy, rozważanie
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Słowa Bożego, niełatwe doświadczenie milczenia, odbywana co dwa
tygodnie spowiedź i korzystanie
z kierownictwa duchowego. Do tego
dochodzi uczestnictwo w zajęciach
dydaktycznych, sportowych, śpiewanie w chórze, pomoc w szpitalu,
więzieniu, domu pomocy społecznej,
zakładzie wychowawczym, praktyki
katechetyczne, kancelaryjne, homiletyczne. Znaczną część dnia zajmują
dyżury – sprzątanie kaplic, zmywanie talerzy, mycie podłogi, odbieranie dostaw, pomoc na kuchni, służba liturgiczna oraz posługi na rzecz
wspólnoty – obowiązki ogrodnika,
informatyka, zakrystianina, kronikarza, dekoratora, opiekuna pracowni,
bibliotekarza, sklepikarza itd.
Charyzmatem księdza diecezjalnego jest uniwersalność służby i praca w świecie, wśród zwyczajnych
ludzi, życie ich problemami i sukcesami, nauczanie, doradzanie, podtrzymywanie na duchu, rozgrzeszanie
i głoszenie Ewangelii. Seminarium
duchowne przygotowuje młodego
człowieka do takiej posługi. Nie jest
to wybór życia wygodnego i bezstresowego, ani nie jest to ucieczka przed
odpowiedzialnością. Przeciwnie –

jest to wybór drogi pełnej wyrzeczeń
i duchowych zmagań, ale jednak
dającej wiele szczęścia. Nie ma nic
bardziej wzniosłego niż poświęcenie
swego życia na służbę Bogu i ludziom.
Wydaje się, że w dzisiejszych czasach, wybór drogi kapłańskiej wymaga szczególnej odwagi. Młody człowiek musi bowiem pokonać w sobie
lęk przed ośmieszeniem, niesprawiedliwym oskarżeniem, wzgardą,
lęk przed niezrozumieniem, często ze strony osób najbliższych. To
wszystko jest niejako „w pakiecie”
z darem powołania, bo kapłaństwo
jest w gruncie rzeczy misterium paschalnym. Na końcu zmagań i trudów
jest zawsze chwała i blask wielkanocnego poranka.
ks. Jarosław Przytuła

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
w Lublinie
ul. Orzechowskiego 10
20-429 Lublin
telefon: 81 74 44 784
wsd.zamojskolubaczowska.pl
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Kuchnia radiowa

Zdrowe słodkości
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. W tym numerze
zachęcam do przygotowania zdrowych, słodkich przekąsek wg.
Przepisów uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Zamościa.

Zdrowe
Bułeczki

Sałatka
piękności

Składniki (9 sztuk):
25 dkg chudego twarogu
3 jajka
3 łyżki otrąb pszennych
6 łyżek otrąb owsianych
troszkę proszku do pieczenia
(około ½ małej łyżeczki)
przyprawy: szczypta soli,
majeranek, kminek (co kto lubi)

Składniki:
płatki owsiane
sok z cytryny
miód
jogurt naturalny lub kefir
świeże owoce
nasiona dyni, pestki słonecznika,
opcjonalnie morele lub
inne suszone owoce

Sposób przyrządzenia::
Twaróg – miksujemy robotem,
do tego dodajemy 3 jajka i dalej
miksujemy, później dodajemy
3 bardzo czubate łyżki otrąb
pszennych oraz 6 czubatych łyżek
otrąb owsianych, trochę proszku
do pieczenia i przyprawy.
Czubate łyżki dlatego, aby móc
formować je w rękach, są wtedy
bardziej gęste. Przy formowaniu
ręce maczamy w wodzie, aby
się ciasto nie kleiło. Można
zrobić także smakowe bułeczki
i dodać np. prażoną cebulkę.
Piec ok. 30 min.

Sposób przyrządzenia:
Wszystko razem wymieszać.
Doskonałe na śniadanie ;-)

Ciasto
z kaszy
jaglanej
i jabłek
Składniki:
1,5 kg jabłek
300 g surowej kaszy jaglanej
łyżeczka esencji waniliowej
opcjonalnie: miód/cukier/
syrop z agawy – do smaku

Sposób przyrządzenia::
Piekarnik rozgrzać do 200
stopni (bez termo obiegu).
Jabłka obrać ze skórki i zetrzeć
na tarce lub za pomocą robota
kuchennego. Połączyć jabłka z
surową kaszą jaglaną i przełożyć
do foremki typu kek sówka.
Jeśli dysponujemy foremką
silikonową – nie ma potrzeby
natłuszczania jej. Jeśli posiadamy
inną formę należy ją natłuścić
masłem i oprószyć bułką tartą.
Ciasto wstawiamy do rozgrzanego
piekarnika i pieczemy 90 min.
Przed podaniem ostudzić.

1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy
uwzględnionej w piramidzie.
2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.
3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być
głównie produkty zbożowe znajdujące się w podstawie piramidy.
4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje
mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefiry, sery.
5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy –
mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych.
6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub
owoce.
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności
zwierzęcych.
8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw
solniczkę.
10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

Pielęgnacja

roślin na wiosnę

Wiosna to taki czas, w którym wszystko budzi się
do życia. Panie domu w tym czasie szczególnie
dbają o to by balkon, czy też ogródek wyglądał
pięknie. Nie wyobrażamy sobie balkonu bez
kwitnących kwiatów. Zachęcam do zapoznania
się z poradami, które zebrałam na podstawie
książki Weroniki Łęckiej „Dziennik perfekcyjnej
Pani Domu 2015” wyd. VIDEOGRAF.
Jeśli chcemy by
ROŚLINY NASIENNE szybciej
wschodziły, wystarczy postawić
skrzynki z zasiewem na kaloryferze.
Można też zmieszać nasiona
z wilgotnym piaskiem i wystawić
w pojemniku na słońce.
Należy co jakiś czas sprawdzać
wilgotność i potrząsać
pojemnikiem, by ułatwić
im kiełkowanie.
POJEMNIKI PO JAJACH
można wykorzystać do
przygotowania sadzonek. Należy
jej wypełnić ziemią i wsiać do
niej nasiona kwiatów lub ziół.
Gdy rośliny wzejdą można je
wsadzić razem z tekturowym
pojemnikiem do gruntu.
Aby TRAWA na naszym trawniku
równomiernie rosła i nie żółkła,
trzeba ją często podlewać.
Wczesną wiosną należy rozpocząć
regularne nawożenie i koszenie.
PIETRUSZKĘ należy siać co roku
w innym miejscu, bo pobiera ona
z gleby tak dużo soli mineralnych,
że nie mogłaby dobrze rosnąć
na tak wyjałowionym miejscu.
Najlepiej sadzić ją w pobliżu
rzodkiewki lub pomidorów,
ale z dala od sałaty!

Aby oszczędzić sobie przerywania
świeżo wzeszłych WARZYW,
można posiać pomieszane nasiona
marchwi, rzodkiewki i sałaty,
które wschodzą w różnym czasie.
Przed wysianiem nasion do gruntu
należy dobrze podlać ziemię,
dzięki czemu będą do niej lepiej
przylegać i łatwiej wschodzić.
DŻDŻOWNICE I ROBAKI
nie będą niszczyć zasianych
nasion marchwi, jeśli rowki
między rzędami posypiemy
sproszkowanym czosnkiem.
Rośliny balkonowe wymagają
codziennego podlewania
i cotygodniowego nawożenia
nawozem wieloskładnikowym.
PIERWSZE NAWOŻENIE
powinno nastąpić w 5 tygodni
po zasadzeniu rośliny.
By ODSTRASZYĆ PTAKI
i ochronić sadzonki, dobrze
jest posadzić między rządkami
warzyw gałązki ostrokrzewu
lub przykryć grządki suchymi
gałęziami. Będą unikać świeżo
zasianych grządek warzywnych,
jeśli wysypiemy na nie fusy z kawy.

SADZONKI ukorzenią się szybciej
i będą mocniejsze, jeśli przed
wysadzeniem do gruntu wsadzimy
je do pojemników z piaskiem.
Roślina będzie starała się znaleźć
potrzebne jej składniki odżywcze
i wypuści liczne korzenie.

Odmiany kwiatów wrażliwych
na przymrozki, takich jak frezje,
gladiole i dalie, można posadzić
dopiero po tzw. ZIMNYCH
OGRODNIKACH (12-14 maja).
Petunie, werbeny, pelargonie,
surfinie są również wrażliwe na
przymrozki, dlatego należy je
sadzić do skrzynek balkonowych
dopiero w drugiej połowie maja.

Przed WYSIANIEM NASION
do gruntu należy sprawdzić ich
jakość. Te, które opadną na dno
szklanki z wodą, nadają się do
zasiewu, a te, które pozostaną na
powierzchni wody, trzeba wyrzucić.

KONWALIA jest ozdobą majowych
ogrodów. Trzeba jednak pamiętać,
że jej kwiaty zawierają substancje
silnie trujące, tzw. glikozydy.
W małych dawkach są one używane
jako środek lecznicy na serce.

Rubrykę opracowała: Katarzyna Muszyńska

SŁUŻCIE BOGU Z RADOŚCIĄ!
GAZETKA
LITURGICZNEJ
SŁUŻBY OŁTARZA

NR 3/2015

F OTOKRONIKA
Kurs ceremoniarza
Jesteśmy już po trzech sesjach kolejnego kursu dla przyszłych ceremoniarzy z naszej diecezji. Ostatnie spotkanie odbyło się w lutym
w Mirczu. Kandydaci, pod okiem ks. Tomasza Bazana, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie, przede wszystkim poznawali czym
są Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 r.,
Mamy nadzieję, że dzięki temu zechcą zaangażować się w to piękne
dzieło, zwłaszcza w przygotowanie „ŚDM w Diecezji”.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Wraz z wiosennym wydaniem naszej gazetki
cieszymy się z tej pięknej i najważniejszej prawdy, że
Jezus zwyciężył piekło, grzech i szatana. Ufam, że dobrze
przeżyliście czas Triduum Paschalnego. Mam nadzieję,
że oprócz przygotowywania pięknych liturgii w tych
najważniejszych dniach dla naszej wiary, mieliście
też czas na pogłębioną modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem, czy to przy Grobie Pana Jezusa czy
później, po odśpiewaniu radosnego Alleluja, gdy
uwielbialiśmy już zmartwychwstałego Pana. Niech
Chrystus zawsze żyje w waszych sercach, abyście Go
nieśli wszystkim swoim kolegom i koleżankom.
W naszym małym okienku formacyjnym tym razem
niech zabrzmią słowa św. Jana Pawła II, którego 10
rocznicę odejścia obchodziliśmy w Wielki Czwartek,
a które powiedział do ministrantów, czyli także do Was:
„Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa
Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten
sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani,
by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie
się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim.
Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście
prawdziwego przyjaciela na całe życie”.

Mistrzostwa LSO naszej Diecezji w Tenisie Stołowym
W Szczebrzeszynie 28 lutego odbyły się zawody, które wyłoniły najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Warto zaznaczyć, że wzięło w nich udział blisko 200
ministrantów i lektorów oraz 8 dziewcząt śpiewających w scholach przy swoich parafiach. Dziękujemy ks. Piotrowi Szeptuchowi
za organizację turnieju.
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O GŁOSZENIA

Ferie w Rzeszowie
11 lutego kilkunastu ministrantów z rejonu lubaczowskiego
uczestniczyło w wyjeździe na łyżwy i gokarty, by radośnie i wspólnie
spędzić chociaż jeden dzień ferii. Wyjazd zorganizował i prowadził
ks. Tomasz
Szady.

• W maju i w czerwcu dla najstarszych ministrantów
i lektorów odbędzie się turniej w piłkę nożną o Puchar
Dyrektora Katolickiego Radia Zamość. Turnieje
te najpierw odbędą się w dekanatach, a zwycięskie
drużyny zagrają finały w Zamościu. Już teraz zachęcamy
Was do trenowania i podjęcia rywalizacji.
• Przypominamy o naszej audycji o LSO w Katolickim Radiu Zamość w każdy drugi
poniedziałek miesiąca o godzinie 17.00. Najbliższe audycje będą 11 maja i 8 czerwca.
• Najważniejsze ogłoszenie dotyczy REKOLEKCJI WAKACYJNYCH, które tak jak
w ubiegłym roku będą jedną z możliwości spędzenia przez was czasu odpoczynku.
Wszystkie turnusy odbędą się w Hucie Różanieckiej w tamtejszym domu młodzieżowym.
– 26 lipca - 1 sierpnia - dla wszystkich ministrantów, lektorów, ceremoniarzy ze szkół
ponadgimnazjalnych
– 2 - 8 sierpnia - dla wszystkich ministrantów gimnazjalistów
– 9 - 15 sierpnia - dla ministrantów ze szkół podstawowych
Prosimy, by przy zapisywaniu przestrzegać swoich kategorii wiekowych.
Koszt rekolekcji to 260 zł. Spróbujcie poprosić waszych księży proboszczów o dofinansowanie
w wysokości 100 zł. Rekolekcje to piękny czas spotkania z Bogiem, przygotowania
liturgicznego, ale i czas sportu, wędrówek, wspólnej zabawy i poznawania nowych ludzi.
Zachęcamy, bo naprawdę warto!
Szczegóły i karty uczestników dostępne są na stronie naszej diecezji i stronie LSO:
lso.zamojskolubaczowska.pl
• Dodatkowo dla najstarszych będzie organizowany wyjazd na Słowację 5-10 sierpnia.
Koszt 400- 450 zł. Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej.
• Zgłoszenia na wszystkie wyjazdy przyjmujemy do końca maja. Trzeba je składać lub wysyłać
do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego przy naszej kurii.

Redakcja:
ks. Mateusz Januszewski,
ul Kościelna 2, 23-450 Goraj
Internet: www.lso.zamojskolubaczowska.pl
email: matij16@wp.pl
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest powołane do służby. Służy przede wszystkim
słuchaczom informacjami, reportażami, modlitwą, katechezą, audycjami,
transmisjami i dobrym słowem, ale
też pełni różnorakie funkcje promocyjne i edukacyjne. Aby ta działalność
mogła być jak najbardziej owocna
chcielibyśmy zaprosić Was do wspierania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”

Ustaw stałe zlecenie przelewu:

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 15
1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
(imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddziale
banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzisiaj serdecznie dziękujemy!
ks. Krystian Bordzań
dyrektor i zespół Radia

www.radiozamosc.pl
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Recenzje

„Polak Mały”
gra edukacyjna

„Polak Mały” ćwiczy
spostrzegawczość
i zapamiętywanie.
Proste zasady gry pozwalają na
szybkie przejście do
najważniejszego celu zajęć –
poznawania w atrakcyjny dla
młodych uczniów hymnu, barw
narodowych i herbu Polski.

– „Ustawę o symbolach
narodowych” Twórcy gry z Instytutu
Pamięci Narodowej chcą, aby
właśnie ta gra trafiła do wielu szkół.
Akcja „Polskie
symbole w przedszkolu i szkole”
skierowana jest do przedszkoli,
szkół podstawowych oraz
innych instytucji zajmujących
się edukacją historyczną
najmłodszych.
Od kwietnia 2015 roku można
otrzymać grę „Polak Mały”, w którą
mogą grać dzieci od 4 roku życia.
Projekt IPN „Polskie
symbole w przedszkolu i szkole”,
wpisując się w potrzebę kształcenia
patriotycznego Polaków, realizuje
także misję edukacyjną IPN.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na stronę
www.polakmaly.ipn.gov.pl

To pierwsza gra, którą Instytut
Pamięci Narodowej stworzył
z myślą o najmłodszych. „Polak
Mały” jest to przepięknie
ilustrowana, kolorowa gra,
skierowana o dzieci w wieku 4-8
lat. Dzięki niej każdy maluch
będzie znał polską flagę i hymn.
Gra ta jest świetnym narzędziem
do nauki dla maluchów. Dzięki niej
każde dziecko będzie doskonale
znało hymn, herb i godło Polski.
W tym niewielkim pudełko znajduje
się 48 kart oraz instrukcję (w formie
książeczki wzbogaconej o ciekawe
materiały). Mamy tu 24 karty białe
(tekst hymnu na białym tle, na
rewersie fragmenty herbu) oraz 24
karty czerwone (tekst hymnu na
czerwonym tle, na rewersie również
fragmenty herbu).W materiałach
dodatkowych znajdziemy tu także:
– „Katechizm polskiego
dziecka” (popularne „Kto
ty jesteś? Polak mały!”),
– „Mazurek Dąbrowskiego”
(może przydać się jako „ściąga”
podczas różnych rozgrywek),
– obrazkowy „Mazurek
Dąbrowskiego (dla maluchów)

Projekt zakończy się
wraz z wyczerpaniem nakładu.
Mamy dla Państwa jedną taką grę!
Co zrobić by ją wygrać? Wystarczy,
by dziecko namalowało herb
Polski (technika dowolna). Wziąć
udział w konkursie mogą dzieci
od lat 3-8. Najciekawsza praca
zostanie nagrodzona właśnie tą
grą, a zdjęcia wszystkich prac będą
umieszczone w naszym kolejnym
numerze „Roztoczańskiego
Głosu”, a także na naszej stronie
internetowej. Każde dziecko
może przygotować jedną pracę.
Czekam do 20 maja. Prace
trzeba wysyłać na adres:
Katarzyna Muszyńska,
Katolickie Radio Zamość,
ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
z dopiskiem „konkurs herb”.

Miłosierni
Małgorzata Godzisz
Małgorzata Godzisz: – „Miłosierni” to tytuł hymnu diecezji
zamojsko–lubaczowskiej Światowych Dni Młodzieży 2016. Kto
jest autorem słów i muzyki? Jak
powstał teledysk do tej piosenki?
Anielsi: – Autorem słów jest Jagoda Mazepa, natomiast muzyki
i aranżu – Paulina Mazepa. Teledysk był rejestracją tego, co działo się w studiu podczas sesji do
hymnu.
O czym chcecie przypomnieć
młodym ludziom śpiewając ten
hymn?

– Chcemy inspirować, dawać impuls
do dobra. „Błogosławiony, kto poda
dłoń”, na co dzień jest mnóstwo okazji, by pomóc, a utwór ma być zachętą
do dzielenia się swoją dobrą stroną.
W pieśni słychać zapewnienie:
„wskazałeś sens miłości swej”. Jak
odczytujecie tę prawdę, którą swoim życiem i zmartwychwstaniem
potwierdził Chrystus?
– Jezus zszedł na ziemię, stał się taki
sam jak my. Trudno o bardziej klarowny przykład. Sam Bóg przybrał
postać człowieka, za co potem został
potraktowany w ludzki sposób, bru-

talnie i okrutnie. On wiedział, że tak
będzie, a jednak był pośród nas dla
nas, by pokazać jak żyć. Sens Jego
miłości to kochać ponad wszystko.
„Błogosławieni, kto poda dłoń”–
trudne zadanie. Jak „Anielsi” realizują wezwanie, by dzielić się z innymi miłosierdziem?
– Zwyczajnie, być dobrym w małych
krokach, nie porywać się od razu
„z motyką na słońce”, bo to może się
nie udać. Każdy z nas we własnym
środowisku daje świadectwo samego
siebie i tam stara się wdrażać w życie
to, co polecił Jezus.
Błogosławionymi miłosiernymi
mamy być na co dzień, a w jaki sposób członkowie Waszego zespołu
otrzymują dar miłosierdzia?
– Spotykamy życzliwych ludzi
w branży muzycznej, ale i duchowej.
To wielkie wsparcie i motywacja do
działania. Czasem ci ludzie robią to
nieświadomie, nie wiedzą ile ich pomoc znaczy. Co ciekawe tam, gdzie
nie zwraca się uwagi na wartości religijne, otrzymaliśmy więcej wsparcia niż w środowiskach chrześcijańskich. To dobra lekcja dla wszystkich
wyznawców Jezusa, by nie zapomnieli, Kogo reprezentują.
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Sport

Tenis to ich pasja!
W dniach 8-10 kwietnia br. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Szczebrzeszynie odbyły się jubileuszowe – XXV Mistrzostwa Polski
Księży w tenisie stołowym. W sportowych zmaganiach wzięli udział księża
oraz bracia zakonni z całej Polski.

W tegorocznych mistrzostwach
wśród kapłanów zaprezentowały się
diecezje: sandomierska, siedlecka,
gnieźnieńska, bydgoska, opolska,
warszawska, lwowska, zamojsko-lubaczowska, archidiecezje: lubelska
i krakowska oraz ojcowie redemptoryści i franciszkanie.
Na początek zawodów księża
rozpoczęli rywalizację drużynową.
Pierwsze miejsce na podium zajęła diecezja zamojsko-lubaczowska
w składzie: ks. Andrzej Łuszcz i ks.
Krzysztof Augustynek. Wicemistrzami zostali księża reprezentujący diecezję sandomierską: ks. Tomasz Flis
i ks. Jacek Uliasz. Trzecie miejsce
zajęła archidiecezja lubelska, którą
reprezentowali ks. Stanisław Kryszczuk i ks. Ireneusz Posturzyński.
Ostatnim punktem programu
były gry finałowe. Na pierwszym
miejscu w kategorii 1980 i młodsi
uplasował się ks. Tomasz Flis (Diec.
Sandomierska). Drugie i trzecie miejsca zajęli księża z diec. zamojsko-lubaczowkiej: ks. Tomasz Szumowski i ks. Tomasz Szady.
W kat. 1979-1970 pierwsze miejsce na podium zajął ks. Andrzej
Łuszcz (diec. zamojsko-lubaczowska), drugie Br. Marcin Guzik (OFMConv), oraz trzecie ks. Franciszek Klebaniuk (diec. siedlecka).

W III kat. 1969-1961 złoto zdobył
ks. Leszek Rygucki reprezentujący
diec. opolską, drugie miejsce – ks. Jacek Uliasz (diec. sandomierska), trzecie – ks. Marek Piosik (diec. gnieźnieńska).
W kat. 1959-1960 wzięło udział
dwóch księży. Pierwsze miejsce zdobył ks. Stanisław Kryszczuk (arch. lubelska), drugie miejsce – ks. Ryszard
Gilas (diec. gnieźnieńska.
W kat. 1955-1958 zwyciężył O.
Antoni Paździorko (CssR), drugie
miejsce – ks. Bogdan Przegaliński
(arch.warszawska), trzecie miejsce –
ks. Henryk Pyka (arch krakowska).

W kat. 1954 i starsi wygrał ks.
Stefan Balcerzak (diec. gnieźnieńska), drugie – ks. Grzegorz Radzisz
(diec. bydgoska), trzecie – ks. Józef
Caputa (arch. krakowska).
Dla Proboszcza ks. Stefana Balcerzaka z Parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie zwycięstwo było niespodzianką.
– Tym razem ograłem ks. Grzegorza
Radzisza, który od wielu, wielu lat do
tej pory był zawsze mistrzem.
Pasja i zamiłowanie u ks. Stefana
Balcerzaka rozpoczęło się w czasach
Szkoły Podstawowej.
– W piątej klasie grałem na mistrzostwach powiatowych LZS, gdzie zająłem III miejsce. Później jeździłem na
mistrzostwa seminarzystów. Dopiero
jak zostałem Proboszczem urządziłem
salę sportową, gdzie znajdują się cztery stały. Zacząłem grać w tenisa i są to
moje dziewiąte mistrzostwa, w których
dwa razy zająłem pierwsze miejsca.

Ks. Grzegorz Radzisz z Parafii pw.
św. Mikołaja i Błogosławionego Biskupa Michała Kozala w Krostkowie
przyznał że mimo starszego wieku
tenis stołowy jest jego pasją.
– Spodziewałem się, że wygram po raz
dwudziesty piąty, ale mam ponad 75
lat, mój organizm odmówił posłuszeństwa. W tej parafii posługę kapłańska
sprawuję od trzydziestu trzech lat,
gdzie działa KS „Michał”. Moi zawodnicy których uczyłem grać w tenisa zrobili
mi niespodziankę. W związku z tym, że
odchodzę na emeryturę oznajmili, że
wejdą do III ligi i tak też się stało.
W kat. open pierwsze miejsce
zdobył ks. Andrzej Łuszcz (diec. zamojsko-lubaczowska), drugie – ks.
Tomasz Flis (diec. sandomierska),
trzecie – ks. Stanisław Kryszczuk
(arch. lubelska).
Mistrzem został Proboszcz z Parafii Buśno, który powiedział jak wyglądały przygotowania do mistrzostw.
– Na co dzień gram w IV lidze „Grot
Michał” w Werbkowicach, gdzie zdobywam doświadczenie w meczach. Trenuję dwa razy w tygodniu, gram także
mecze ligowe, które są dla mnie fajnym
doświadczeniem. Gramy o baraże o III
ligę. Jak bierze się udział w wielu meczach zdobywa się coraz większe umiejętności. W swojej kategorii wiekowej
od wielu lat jestem mistrzem. Jednak
w kategorii open było to dla mnie miłe
zaskoczenie.
Zdaniem ks. Andrzeja tenis jest
to sport, który może uprawiać każdy.
Ks. Piotr Szeptuch, Diecezjalny
Duszpasterz Sportu podkreślił, że
tenis stołowy to przede wszystkim
dyscyplina, która wymaga od zawodników celnego uderzania w piłeczkę,
opanowania i skupienia. To właśnie
pomaga księżom w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Poziom tegorocznych
rozgrywek okazał się bardzo wysoki.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał Tadeusz Chwiejczak,
sędzia główny mistrzostw. Sportowa walka, choć zacięta odbyła się
zgodnie z przepisami PZTS. Organizatorzy: Diecezjalne Duszpasterstwo Sportowców Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej; Urząd Gminy
w Szczebrzeszynie; Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie; Powiatowe Zrzeszenie
LZS w Zamościu; MUKS „Roztocze”
Szczebrzeszyn oraz sponsorzy.
Małgorzata Kryk
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Program Studia Peregrynacyjnego Znaków ŚDM

PEREGRYNACJA

KRZYŻA I IKONY ŚDM

W DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

2-16 MAJA 2015
Studio Peregrynacyjne Znaków
Światowych Dni Młodzieży
na antenie Katolickiego Radia Zamość
2 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia i rozważanie – ks. Grzegorz Chabros
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:20 Patron Dnia
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji
18:15 Transmisja Mszy św. z Katedry Zamojskiej
19:30 Nabożeństwo majowe
20:00 Różaniec
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego z Katedry Zamojskiej
3 MAJA
12:00 Transmisja Mszy św. kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Zamościu
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Piotr Pawlukiewicz
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji
18:30 Nabożeństwo majowe
19:00 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Apel Jasnogórski z Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej
4 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Jarosław Przytuła
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
		 pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu
18:30 Nabożeństwo majowe
19:00 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji z 3 maja
21:00 Apel Jasnogórski z Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej
5 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Michał Maciołek
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 4 maja
18:00 Transmisja Mszy św.
		 z par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie
19:00 Nabożeństwo majowe
19:30 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego z kościoła
		 pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie
6 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Zygmunt Jagiełło
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 5 maja
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła
		 pw. Św. Mikołaja w Grabowcu
19:00 Nabożeństwo majowe

19:30
20:00
21:00
		

Różaniec
Relacje z trasy peregrynacji
Transmisja Apelu Jasnogórskiego z kościoła
pw. Św. Mikołaja w Grabowcu

7 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Wiesław Galant
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 6 maja
18:00 Transmisja Mszy św.
		 z Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej
19:00 Nabożeństwo majowe
19:30 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
		 z Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej
8 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Mateusz Januszewski
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 7 maja
18:00 Transmisja Mszy św.
		 z kościoła pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie
19:00 Nabożeństwo majowe
19:30 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
		 z kościoła pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
9 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważania – ks. Grzegorz Chabros
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Relacje z trasy peregrynacji z 8 maja
17:30 Transmisja Mszy św.
		 z kościoła pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
18:30 Nabożeństwo majowe
19:00 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego z kościoła
		 pw. WNMP w Biłgoraju
10 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Piotr Pawlukiewicz
15:40 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
15:50 Patron Dnia
16:00 Relacje z trasy peregrynacji z 9 maja
17:00 Aktualności Radia Watykańskiego
17:30 Różaniec
18:00 Transmisja Mszy św.
		 z kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
19:00 Nabożeństwo majowe
20:00 Transmisja Mszy św.
		 z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
21:00 Apel Jasnogórski z Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

11 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Jarosław Przytuła
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Transmisja Mszy św. z kościoła pw. WNMP w Łukowej
18:00 Nabożeństwo majowe
18:30 Relacje z trasy peregrynacji z 10 maja
19:30 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
		 z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie
12 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Michał Maciołek
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 11 maja
18:00 Transmisja Mszy św. z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Lubelskim
19:00 Nabożeństwo majowe
19:30 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego z Sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim
13 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Zygmunt Jagiełło
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji
18:30 Różaniec
19:00 Nabożeństwo majowe
19:30 Transmisja Mszy św.
		 z kościoła pw. Świętej Trójcy w Komarowie
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
		 z kościoła pw. Świętej Trójcy w Komarowie
14 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia dnia i rozważanie – ks. Wiesław Galant
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 13 maja
18:00 Transmisja Mszy św.
		 z kościoła pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie
19:00 Nabożeństwo majowe
19:30 Różaniec
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
		 z kościoła pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie
15 MAJA
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30 Ewangelia Dnia i rozważanie – ks. Mateusz Januszewski
15:40 Gość Dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:10 Patron Dnia
16:15 ŚDM. Byłem tam. (historie spotkań ŚDM)
16:40 Aktualności Radia Watykańskiego
17:15 Relacje z trasy peregrynacji z 14 maja
18:00 Różaniec
18:30 Nabożeństwo majowe
19:00 Transmisja Mszy św. z Konkatedry Lubaczowskiej
20:00 Relacje z trasy peregrynacji
21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
		 z Konkatedry Lubaczowskiej
16 MAJA
10:00 Transmisja Mszy św. z Konkatedry Lubaczowskiej
11:30 Podsumowanie i podziękowania
		 – zakończenie studia peregrynacyjnego

