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MODLITWA
NA BOŻE
NARODZENIE
Już słychać kolędy,
już pachnie świętami...
Syn Boży się rodzi,
by zamieszkać z nami.

E

K

L

A

M

A

W betlejemskiej grocie,
w żłóbeczku na sianie
i w każdym kościele
jest Jego mieszkanie!
My więc jak pasterze
do Niego idziemy,
dziecięcą modlitwę
w darze Mu niesiemy.
Prosimy w modlitwie
o pokój na świecie,
by było szczęśliwe
trzecie tysiąclecie.
By jedność i zgoda
wszędzie panowały,
błogosław nam, Jezu,
Panie, Boże mały!
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Zapomniani i prześladowani

CHRZEŚCIJANIE
Z dyrektorem Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. prof. dr hab. Waldemarem Cisło
rozmawia ks. Ryszard Bordzań.
Od dziesięciu lat przygotowuje
ksiądz raporty na temat prześladowania chrześcijan zatytułowany „Prześladowani i zapomniani”.
Dlaczego świat milczy o okrucieństwach, które spotykają naszych
braci w wierze?
Trudno znaleźć właściwą odpowiedź
na to pytanie, ponieważ z jednej strony liczby są dramatyczne. Przez długi
czas utrzymywała się liczba 170 tys.
chrześcijan, co roku zabijanych za
wiarę i to tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Ostatnie dane, które były
podawane przez Radio Watykańskie
2 lata temu mówią o 105 tysiącach,
czyli jeśli przyjmiemy pierwszą liczbę, to co 3 minuty gdzieś na świecie
ktoś jest zabijany, jeśli drugą – to co 5
minut ktoś na świecie ginie za wiarę.
Mimo tego oddźwięk w mediach tej
tragedii jest znikomy. Dziwiło nas takie nastawienie rządów europejskich
do organizacji typu „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, które alarmowały i prosiły o zajęcie bardziej jednoznacznego stanowiska. To spotykało
się z murem oporu, czy murem milczenia nie do przebicia. Na to składa
się kilka czynników. W Chinach prawa
człowieka są ofiarą ekonomii. W Korei
Północnej i wielu innych tego typu
krajach są reżimy, które nie wiadomo
dlaczego utrzymują jeden wielki obóz
koncentracyjny. W rejonach takich
jak Bliski Wschód, gdzie chrześcijanie jako mniejszość są zabijani przez
fanatyków islamskich, gospodarka
brała interes nad prawami człowieka.
Ksiądz był na Bliskim Wschodzie.
Kim są dziś chrześcijanie w Syrii?
To jest mozaika kościołów. Pamiętajmy, że zarówno Irak jak i Syria,
stoją przed dramatem wymazania
chrześcijaństwa po niemal 20. wiekach jego obecności. W ubiegłym
roku arcybiskup Amel Nona napisał
do papieża, że od 18. wieków po raz
pierwszy nie odprawiono mszy św.
w Mosulu, bo nie miał jej kto odprawić i nie było dla kogo jej odprawić.
Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie
ADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej
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żeby przetrwać, musieli być elitą.
I to im dawało możliwość przeżycia
pośród większości muzułmańskiej.
Oni zawsze stronili od polityki, co
powodowało czasami oskarżenie, że
sprzyjają reżimom, co jest nieprawdą. Oni po prostu się nie mieszają,
oni szanują tą władzę, która aktualnie jest wybrana i tę władzę przyjmują jako swoją. To, że dzisiaj mówimy,
że chrześcijanom było lepiej za dyktatury to jest oczywiste. Jeśli policzymy ofiary reżimu, dyktatury w Iraku
czy prezydenta Asada, to tych ofiar
było znacznie mniej niż dzisiaj przy
tzw. demokracji, którą wprowadziły Stany Zjednoczone w Iraku. Dzisiaj mamy bomby, które wybuchają
wszędzie – na targach, sklepach, czy

na ulicach. Dzisiaj nie mamy szpitali, szkół, prądu, nie ma niczego. To
co daliśmy Irakijczykom, to tylko to,
że mogą pójść do urny wyborczej
i wrzucić kartkę. Ostatnie wybory
w Iraku były sfałszowane, bo taki był
naddruk kartek do głosowania, że
w niektórych okręgach wyborczych
frekwencja wyniosła 400 procent.
Daliśmy im to, że mają kartkę, która
niestety nie zastąpi chleba, leków
i niczego innego.
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Jest ksiądz dyrektorem Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Dzisiaj gdy wymienia się
tą nazwę w kontekście ostatnich
wydarzeń, imigrantów, uchodźców – to Stowarzyszenie zajmuje

się niesieniem pomocy na miejscu.
Gdzie szukać jego początków, działalności i charyzmatu?
W 1947 r. papież zwrócił się do holenderskiego norbertanina o. Werenfrieda Van Straatena z prośbą wymyślenia jakiejkolwiek pomocy dla
Niemców wysiedlonych z terenów
Polski i Czech po nowym ustaleniu
granic po II wojnie światowej. Oni nie
mieli niczego. To byli wygnańcy tacy
jak dzisiaj. Nie mieli kościołów. W jednym z holenderskich miasteczek,
które Niemcy zajmowali dwukrotnie – w czasie I i II Wojny Światowej
– o. Werenfried wygłosił kazanie. Bał
się tego kazania, bo z 60% chłopców
i mężczyzn z tego miasteczka Niemcy rozstrzelali. I jak sam mówił, było
to dla niego mocne przeżycie, kiedy
kobiety przynosiły ubrania po swoich
synach i mężach. Takie były początki.
Potem to się rozrosło. Kupowaliśmy
motocykle dla księży, którzy jeździli
od miejsca do miejsca gdzie ludzie
byli zebrani, próbowali organizować
swoje życie. Mieli w plecaku wszystko, co było potrzebne do odprawienia
mszy świętej. Stąd pierwsza nasza
nazwa „Ostpriesterhilfe” czyli „Pomoc Księżom ze Wschodu”, potem się
przekształciła w „Kirche in Not” (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) i dzisiaj
pod tą nazwą funkcjonuje jako Papieskie Stowarzyszenie.
8 listopada przeżywaliśmy VII
Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. W mediach możemy oglądać spot, w którym swą
twarz do akcji użyczyła Małgorzata
Kożuchowska. I SMS 72405, w treść
którego należy wpisać słowo RATUJE. Dokąd dociera pomoc przekazywana przez ofiarodawców?
Kampania SMSowa jest specyficzna.
Wszystkie SMSy zbieramy i po zakończeniu akcji liczymy ile się uzbierało.
W ubiegłym roku sfinansowaliśmy
stację dializ. To było 50 tys. dolarów
i wszyscy, którzy wysłali SMSa mają
udział w tym, że przez rok 4 osoby
dziennie były dializowane w DamaszREKLAMA:
Andrzej Rzemieniak reklama@radiozamosc.pl
SKŁAD I ŁAMANIE:
zamosc75@gmail.com
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ku. W tym roku chcemy dochód z SMSów, przeznaczyć na mleko dla dzieci. W kraju wojny brakuje odżywek,
brakuje żywności. Można ją kupić, ale
pamiętajmy, że od kilku lat trwa tam
wojna. Nawet jeśli ktoś miał oszczędności to one się wyczerpały. Inflacja
jest straszna, więc wszystko drożeje
niesamowicie. Idzie zima. Żywność
oraz ciepła odzież będą im potrzebne. Trudno głosić ewangelię ludziom
głodnym. Z drugiej strony jest to też
pomoc, żeby zostawali oni na miejscu. Chrześcijanie zawsze byli bardzo
zorganizowaną grupą. Pamiętajmy,
że w Iraku jest to 8 fala prześladowań,
która ich spotyka w tym stuleciu.
Nie czekamy na prześladowania, nie
chcemy, żeby one były, ale oni po prostu umieją już z tym żyć.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
współfinansuje katolickie stacje
radiowe i telewizyjne na całym
świecie. Jaką rolę odgrywają dzisiaj media katolickie w miejscach,
gdzie Bóg usuwany jest z życia publicznego?
W Ugandzie jest biskup – starszy
misjonarz, kilkadziesiąt lat spędził
w Afryce w diecezji Lira, który powiedział tak: – gdyby nie radiostacja, to ja
nigdy nie dotarłbym do moich parafii.
Ma 20 księży i około 3 miliony ludzi,
którymi się musi zająć. Olbrzymi teren, drogi bardzo kiepskie. Jeśli chodzi o dojazd, niektóre parafie w ogóle są bez dojazdu. Wiemy, że każdy
z nich stara się mieć jakiś kontakt ze
światem, czyli telewizję satelitarną
i radio. W niedzielę msza św. z katedry jest transmitowana przez radio
na żywo i większość jego parafian
łączy się właśnie w ten sposób. Mają
możliwość udziału w liturgii, wysłuchania kazania, czy komunikatów.
Dlatego media katolickie są niesamowicie istotne. Docieramy dzięki nim
z Ewangelią. Drugi powód – to w krajach, gdzie jest tendencja zwalczania
chrześcijaństwa, również w sferze
medialnej, są one ważne, żeby była
pewna równowaga. Media są nazyDRUK:
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 25 A, 41-203 Sosnowiec-Milowice
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wane piątą kolumną, to jest ta trzecia
siła. W Polsce, też wiemy jak ważną
rolę odgrywają media, stąd ta wielka dyskusja o repolonizacji mediów,
abyśmy mieli taką sytuację jak np.
w Niemczech, gdzie gazety, rozgłośnie radiowe nie mogą należeć do obcego kapitału. Powinniśmy się uczyć
od najmądrzejszych w Europie.
Miesiąc temu z Niemiec dotarła do
nas informacja, że na przestrzeni
kilku miesięcy ich służby „wyłowiły” 80 osób związanych z działalnością terrorystyczną. W ostatnim
czasie we Francji ponad 300 osób.
Te informacje podały polskie media. Jak ksiądz odnosi się do tych
doniesień w kontekście ludzi, którzy słysząc to nabierają leku, obaw,
strachu?
To trzeba ludziom tłumaczyć. Z jednej strony są informacje, które podały służby niemieckie, że tylko
20% uchodźców są w stanie zweryfikować. Z drugiej strony mamy
te informacje z lutego, kiedy jeden
z przywódców Państwa Islamskiego
powiedział, że „wkrótce zalejemy Europę falą uchodźców, pośród których
będą nasi żołnierze”. Nie dziwmy się,
że rodzą się tego typu wątpliwości.
I mamy pytanie, co dalej? Żaden kraj
nie jest przygotowany na to, żeby 10
tysięcy osób dziennie przekraczały
jego granice. Europa tutaj się poddała.
My stoimy przed pytaniem zasadniczym: czy chcemy i mamy możliwości finansowe na przyjęcie 5 milionów
Syryjczyków, około 3 do 4 milionów
Irakijczyków i setek milionów Afrykańczyków. Przypomnę, że sama Nigeria ma 170 milionów mieszkańców.
Jeśli tak, to musimy otworzyć bramy
Europy i nie ma problemu. W Polsce
ze względu na niski poziom zarobków nie mamy tego problemu, bo oni
do nas nie chcą przychodzić. Jak widzimy, oni wszyscy są zainteresowani
udaniem się do Niemiec, do Wielkiej
Brytanii. Nawet we Francji nie chcą
zostawać, bo pamiętamy te obrazki,
kiedy w Calais około 3 tys. uchodźców
czeka, żeby przedostać się do Wielkiej
Brytanii, gdzie są lepsze zasiłki. Widzimy, że oni o Polsce nie myślą i dopóki mamy takie pensje jakie mamy
wcale nie będzie to problemem dla
nas. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć, co Europa jest w stanie
zrobić. To przerosło wszystkich i nikt
nie jest na to przygotowany. I jeszcze
ta nieroztropna wypowiedź Angeli
Merkel, która zaprosiła wszystkich
i dzisiaj powoli próbuje się z tego wycofywać. Ale co się powiedziało, to już
poszło. Europa nie ma możliwości ani
chęci, żeby usiąść przy stole i mówić
jednym głosem.
Wśród imigrantów są chrześcijanie?
Są. Jest to mały procent, bo jak mówił
nam patriarcha, jeśli chodzi o chrześcijan w małym stopniu emigrują. To
też dlatego, że właściwie w Syrii pozostało trzech patriarchów, dwudziestu kilku biskupów, siostry i księża.

Znikoma liczba opuściła Syrię. A jest
taka zasada, że jak ksiądz zostaje to
i parafia zostaje.
W Europie i w Polsce mamy problem z imigrantami, ale tam na Bliskim Wschodzie, chociażby w Syrii, dzieje się dramat naszych braci
chrześcijan. Co trzeba jeszcze zrobić byśmy byli jednym Kościołem
głoszącym Chrystusa?
Przede wszystkim nie robimy tego,
co jest podstawową rzeczą, na którą oni wszyscy czekają. Pokój. Syria
jest ofiarą wielkich interesów ekonomicznych Stanów Zjednoczonych
i Rosji, i ich satelitów, jak Arabia
Saudyjska. Syria to ofiara bezwładu
różnych organizacji międzynarodowych, które mają i środki finansowe
i militarne, żeby to zrobić, a nie chcą
tego zrobić. Jeśli woła tamta ziemia,
to woła o pokój. Wtedy rozwiążą się
wszystkie problemy.
Słuchacze Katolickiego Radia Zamość, jeśli chcieliby włączyć się
w Pomoc Kościołowi w Potrzebie, to
do czego ksiądz by ich zachęcił?
Mamy zasadę 3 kroków. INFORMACJA – bo żeby się do czegoś odnieść,
to trzeba o tym wiedzieć. To jest m.in.
to, co robimy w mediach. Drugie:
MODLITWA. I trzecie: POMOC MATERIALNA. Jak można pomóc? Jeśli
chodzi o modlitwę, to możemy w parafiach założyć nową grupę modlitewną i zwrócić się do nas. Wtedy będziemy przesyłali materiały, żeby się raz
w miesiącu spotkać, pomodlić, czy
obejrzeć jakiś film o sytuacji chrześcijan. W TV Trwam jest emitowana
seria programów pt. „Tam, gdzie Bóg
płacze”, w niedzielę o godz. 17.30.
Można też otrzymywać biuletyn, który wydajemy 8 razy w roku i w którym
informujemy o sytuacji Kościoła na
świecie. To są podstawowe rzeczy,
które robimy. Pamiętajmy o tej modlitwie za nas, byśmy skutecznie pomagali, ale przede wszystkim za tych,
którzy dzisiaj składają ofiarę z życia za
wierność Chrystusowi.
Przypomnijmy, każdy kto chciałby
wesprzeć Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
przyjść z pomocą i śledzić życie Kościoła cierpiącego i prześladowanego, wszelkie informacje może znaleźć na naszej stronie www.pkwp.org
Dziękuję wszystkim księżom, którzy
w parafiach organizują Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym,
zachęcają do modlitwy, do zbierania
ofiar do puszek, biskupowi diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, dziękujemy za otwartość na działania naszego Stowarzyszenia i za wszelką życzliwość nam okazywaną. Niech Bóg
odpłaci za to dobro.
Bóg zapłać. Naszym gościem był
ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło,
dyrektor Sekcji Polskiej „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
Dziękuję. Szczęść Boże.
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Nadzwyczajny

Rok Święty Miłosierdzia
Z Ks. dr Robertem Strusem – wicedyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
rozmawia Joanna Suszko.
JOANNA SUSZKO Chciałabym,
abyśmy porozmawiali o bardzo
ważnym wydarzeniu, o niezwykle
ważnej rzeczywistości, która w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się w całym Kościele. Papież
Franciszek zainaugurował Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia.
Czym jest Boże Miłosierdzie?
KS. ROBERT STRUS Siostra Faustyna Kowalska mówiła, zgodnie
z Objawieniem Bożym, bo to zostało
oficjalnie potwierdzone przez Kościół, że miłosierdzie jest najwspanialszym, najcudowniejszym przymiotem Pana Boga. Tak naprawdę
od strony teologicznej, miłosierdzie
jest niczym innym jak samym Bogiem, który wychodzi do stworzenia,
który dzieli się samym sobą ze stworzeniem. Boże Miłosierdzie najpełniej objawiło się na krzyżu, kiedy Pan
Jezus wziął na siebie nasze grzechy,
nasze słabości, złożył samego siebie w ofierze Bogu za nasze grzechy,
a później to wszystko przypieczętował zmartwychwstaniem. Dlatego
otworzył przed nami, grzesznymi,
słabymi ludźmi zdroje Bożego Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie polega na tym, że Pan Bóg nieustannie
pochyla się nad nami i nas podnosi,
okazuje nam swoją łaskę, odnawia
w nas tę wspaniałą godność swoich
dzieci, którą tracimy przez grzech,
bo grzech nas oddala od Boga. To jest
ten pierwszy, ważny wymiar Bożego
Miłosierdzia, ale trzeba pamiętać, że
miłosierdzie jest też formą miłości
wobec osób cierpiących, ubogich, potrzebujących naszej pomocy. Kiedy
my wychodzimy do tych osób, służymy tym ludziom, to też czynimy wtedy miłosierdzie. Już nie w wymiarze
przebaczenia, pojednania, ale w wymiarze dobroci, dzielenia się pewnym dobrem z tymi osobami.
J.S. Po co potrzeba takiej inicjatywy jak Rok Miłosierdzia? To z pewnością będzie dla nas wyzwanie.
Ks.R.S. Pomysł papieża to według
mnie strzał w dziesiątkę! Dlatego, że
żyjemy w czasie, w którym miłosierdzia bardzo wszyscy potrzebujemy:
w Kościele, w naszej ojczyźnie, każdy
z nas indywidualnie i tego miłosierdzia bardzo potrzebuje cały świat.
Dlatego Ojciec Święty Franciszek

ogłasza Rok Miłosierdzia przypominając Kościołowi i całemu światu, że
Bóg jest miłosierny. Zresztą papież nie
czyni tego po raz pierwszy, bo Kościół
od początku swojego istnienia głosi
Miłosierdzie Boże, a wydaje się, że
w ostatnich czasach z coraz większą
mocą. Tu wystarczy przypomnieć św.
s. Faustynę Kowalską, Ojca Świętego Jana Pawła II – świętego papieża, naszego rodaka – i wiele
działań, które w ostatnich latach obserwujemy w Kościele,
które są ukierunkowane na
to, żeby przypominać światu
prawdę o Bożym Miłosierdziu. Papież ogłaszając Rok
Miłosierdzia jest bardzo
konsekwentny w swoim
profilu własnego pontyfikatu, bo przecież motto tego
papieża brzmi „miserando
atque eligendo” czyli „spojrzał
z miłosierdziem i wybrał”. Papież od początku przypomina
nam prawdę o Bożym Miłosierdziu wychodząc do ubogich,
dzieląc się miłosierdziem z innymi, ale też przypominając światu, że
Bóg jest miłosierny, że Bóg chce nam
przebaczać grzechy, że czeka na każdego grzesznika jeśli tylko ktoś żałuje
swoich grzechów, chce się nawrócić
i zbliżyć do Boga, to wtedy Pan Bóg
jak miłosierny ojciec z przypowieści
Jezusowej, z otwartymi ramionami
wita takiego człowieka.
J.S. Oprócz tajemnicy Bożego Miłosierdzia, Ojca przebaczającego
nam grzechy, w Roku Miłosierdzia
będziemy się zastanawiać nad
naszą wiarą, która powinna być
żywa uczynkami, też uczynkami
miłosierdzia.
Ks.R.S. Wiara bez uczynków jest
martwa. I dlatego okazywanie miłosierdzia innym jest konsekwencją
naszej wiary. Do istoty chrześcijaństwa należy taka miłosierna miłość
wobec innych.
J.S. Wymienił Ksiądz postaci św.
Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, które doskonale wpisują się
w hasło „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, które towarzyszy także przyszłorocznym Światowym Dniom
Młodzieży. Temat miłosierdzia

będzie bardzo mocno wybrzmiewać w Łagiewnikach, w Krakowie…

Ks.R.S. Światowe Dni Młodzieży doskonale korespondują z tym wielkim
Jubileuszem – Rokiem Świętym, poświęconym Bożemu Miłosierdziu. Po
to papież Franciszek zaprosił młodzież
z całego świata w tych tak bardzo niespokojnych czasach. Nie możemy
rozważać prawdy o Roku Miłosierdzia
bez tego kontekstu współczesnego.
Nie można tego nie zauważyć, że
w dzisiejszym świecie jest wiele niepokoju, napięć, konfliktów zbrojnych,
wiele niesprawiedliwości społecznej
i takiej skrajności, że jedni ludzie żyją
w ogromnym bogactwie, a inni cierpią straszną nędzę. Odpowiedzią na
to zło, na tę niesprawiedliwość jest
właśnie Boże Miłosierdzie. Piękne jest
to, że orędzie o Bożym Miłosierdziu
dzięki św. Janowi Pawłowi II i św. siostrze Faustynie Kowalskiej i Łagiewnikach, temu miejscu w którym od lat
jest żywy kult Bożego Miłosierdzia, to
wszystko zostanie zaadresowane do
ludzi młodych. Bo ludzie młodzi będą
tworzyli przyszłość tego świata. To od
nich zależy jak ta przyszłość będzie

wyglądała, czy rzeczywiście będzie na
świecie więcej dobra, pokoju, sprawiedliwości, czy też świat i ludzkość będą
dalej tak bezsensownie brnęli w różne
konflikty, napięcia i niesprawiedliwości. Przez to Światowe Dni Młodzieży stają się dla nas znakiem wielkiej
nadziei, że jednak przyszłość należy
do prawdy, miłosierdzia, miłości,
pokoju i do ludzi, którzy na takich
wartościach chcą tę przyszłość
budować.
J.S. Nadzwyczajny Rok
Święty Miłosierdzia rozpoczęliśmy w Kościele 8
grudnia 2015 roku w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej
Maryi Panny. Do kiedy
Rok Święty będzie trwał
i jakie są duszpasterskie
plany jeśli chodzi o naszą
diecezję?
Ks.R.S. W odpowiedzi na
zachętę Ojca Świętego przygotowaliśmy w diecezji wiele propozycji, które mają nam pomóc
przeżywać ten Rok, a przede wszystkim korzystać z tego wielkiego daru
Bożego Miłosierdzia. W kościele pw.
Bożego Miłosierdzia w Zamościu
oficjalnie rozpoczęliśmy ten rok
w wymiarze diecezjalnym. Drugim
etapem była uroczysta Msza święta
12 grudnia w Katedrze Zamojskiej,
w której pasterz diecezji w sposób
symboliczny otworzył drzwi Katedry, jako Drzwi Miłosierdzia. To było
związane z założeniami lat jubileuszowych, które są ogłaszane w Kościele. Ważnym elementem tych lat
jest otwieranie Drzwi Świętych. Kiedy w 2000 roku obchodziliśmy Jubileusz Chrześcijaństwa, to papież
Jan Paweł II otwierał drzwi w Bazylice św. Piotra i w innych bazylikach
w Rzymie. Pewnym novum i pewną
specyfiką Roku Miłosierdzia jest to,
zgodnie z myślą papieża Franciszka, żeby Drzwi Święte otwierać nie
tylko w Rzymie, ale aby były one
otwierane w różnych kościołach lokalnych, żeby z orędziem Bożego
Miłosierdzia docierać, jak to papież
Franciszek powiedział, na peryferie.
I już mamy tego piękne świadectwo.
Otóż, jeszcze zanim rozpoczął się
Rok Miłosierdzia, papież Franciszek
pielgrzymując do Afryki otworzył

symbolicznie pierwsze drzwi związane z Rokiem Miłosierdzia w katedrze w Bungi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Są to w pewnym
sensie peryferie świata, peryferie
Kościoła i ta piękna idea mówiąca
o tym, żeby głosić Boże Miłosierdzie właściwie wszędzie, w najdalszych miejscach naszego globu
w ten sposób się pięknie sprawdza.
J.S. Pierwsza inicjatywa w związku z rozpoczęciem Roku Miłosierdzia czyli Msza św. inaugurująca
pod przewodnictwem Bpa Mariana Rojka miała miejsce 7 grudnia
w parafii pw. Bożego Miłosierdzia
w Zamościu o godz. 18.00. Następnie w sobotę 12 grudnia 2015
roku otwarcie Bramy Miłosierdzia
w Zamojskiej Katedrze, a co później? Tych propozycji jest całkiem
dużo, bo cały Rok przed nami?
Ks.R.S. Rzeczywiście jest trochę tych
propozycji ale to nie chodzi o to, aby
było ich jak najwięcej ale o to, aby odkrywać głębię prawdy o Bożym Miłosierdziu. I dlatego w ramach naszego
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
zaproponowaliśmy kilka propozycji,
które pozwolą wiernym rzeczywiście
głęboko przeżyć Rok Bożego Miłosierdzia. I tak proponujemy, aby w tym
roku okres Wielkiego Postu rozpocząć
zorganizowaniem dla wiernych dnia
spowiedzi z celebracją sakramentu pokuty i pojednania. Chodzi o to,
aby już w Środę Popielcową wszyscy
wierni mogli skorzystać ze spowiedzi
i w stanie łaski uświęcającej, w bliskości z Panem Bogiem ten cudowny
okres Wielkiego Postu mogli przeżywać. Zachęcamy oczywiście do tego,
aby w okresie Wielkiego Postu organizować rekolekcje ewangelizacyjne
dla szkół. Proponujemy aby podczas
nabożeństwa Gorzkich Żali rozważać
kolejne warunki dobrej spowiedzi.
Jako Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotujemy dla kapłanów pomoce i materiały, które będą później
wykorzystane podczas tego nabożeństwa, cieszącego się wciąż w naszej
diecezji dużą popularnością. Chodzi
o to, aby wierni zatrzymali się przy
tym sakramencie, odkryli jego głębię
i przez to jeszcze lepiej z niego korzystali. Bo jest to nade wszystko sakrament Bożego Miłosierdzia. Następna
propozycja jest taka, aby w Niedzie-
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Wywiad

talne na terenie naszej diecezji, a także kaplica klasztorna Sióstr Klarysek
w Sitańcu i kaplica klasztorna Mniszek Kamedułek w Tyszowcach.
J.S. Niech te dwa wymiary Miłosierdzia Bożego jako przebaczającego nam Ojca i miłosiernej miłości, którą także my powinniśmy
okazywać innym ludziom będą
zgłębiane w tym nadchodzącym

lę Palmową, która jest też świętem
młodzieży, głębiej i dłużej zatrzymać
się nad hasłem Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Dalej proponujemy aby w tym Roku
wzorem roku ubiegłego, powtórzyć
tzw. Noc Konfesjonałów w naszej diecezji. Ta inicjatywa polega na tym, że
w nocy z dnia 24 na 25 marca będzie
możliwość korzystania w wybranych
kościołach naszej diecezji z sakramentu pokuty i pojednania. Tę propozycję szczególnie kierujemy do osób,
które już długo nie korzystały z tego
sakramentu. Kolejny pomysł jest taki,
aby w okresie wiosennym, na przełomie maja i czerwca, zorganizować
Diecezjalną Pielgrzymkę do Łagiewnik. Łagiewniki w sposób naturalny
stały się centrum Bożego Miłosierdzia, nie tylko dla naszej ojczyzny, ale
i dla całego świata. Tam pielgrzymują

miliony wiernych i chcemy, aby też
wspólnota naszego Kościoła lokalnego w tym okresie z diecezjalną pielgrzymką do tego Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia się udała.
J.S. W związku z tym, że Rok Miłosierdzia będziemy przeżywać
w Kościele, też wierni w naszej diecezji będą mogli korzystać ze szczególnych miejsc. Bo niektóre kościoły w naszej diecezji będą spełniały
rolę świątyń jubileuszowych.
Ks.R.S. W odpowiedzi na zachętę jaką kieruje do Kościoła papież
Franciszek, Pasterz naszej diecezji
ks. biskup Marian Rojek ustanowił
specjalne kościoły, które staną się
miejscami jubileuszowymi. W tych
kościołach wierni każdego dnia, poprzez cały Rok będą mogli uzyskać
odpust zupełny dla siebie lub dla
zmarłych. Aby taki odpust uzyskać,

trzeba nawiedzić taki kościół, pomodlić się w intencjach papieża i w tych
intencjach, które w swoim sercu nosi
papież, a także odmówić Wyznanie
Wiary. Są to następujące kościoły:
Katedra w Zamościu pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, kościół konkatedralny
w Lubaczowie pw. św. Stanisława
BM., kościół pw. Miłosierdzia Bożego
w Zamościu, kościół pw. Miłosierdzia
Bożego w Gozdowie, Bazylika Mniejsza w Radecznicy, wszystkie kościoły
w Zamościu, a także kościół św. Jana
Pawła II w Biłgoraju, kościół św. Marii
Magdaleny w Biłgoraju, kościół pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
i Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Tomaszowie Lubelskim,
kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie.
Do tych kościołów jubileuszowych
należą także wszystkie kaplice szpiR
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Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia Bożego. Bardzo serdecznie
księdzu dziękuję za podzielenie
się propozycjami, które Wydział
Duszpasterstwa Ogólnego i Diecezja przygotowała na ten czas i że
Ksiądz zechciał przybliżyć tajemnicę Bożego Miłosierdzia naszym
czytelnikom.
Ks.R.S. Dziękuję bardzo. Z Panem
Bogiem.

Wp³ata daru na obronê ¿ycia cz³owieka.

9 3 1 2 4 0 4 6 5 0 1111 0 0 0 0 5 1 5 0 8 4 0 1

ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków

Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka

Wp³ata daru
na obronê ¿ycia cz³owieka.

Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka
ul. Krowoderska 24/1
31-142 Kraków

93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
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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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Porady i rozrywka

Pielęgnacja skóry zimą
W czasie zimy nasza skóra jest szczególnie narażona na
niekorzystne czynniki zewnętrzne – mróz, zimny wiatr
i suche powietrze. Stosowanie odpowiedniego kremu
zapobiegnie jej wysuszeniu. Chrońmy naszą skórę zimą!
Pora zimowa to radosny czas Świąt
Bożego Narodzenia i doskonała okazja na uprawianie sportów zimowych
– jazdy na łyżwach, narciarskich
szaleństw i beztroskich zjazdów na
sankach. Gdy na dworze panuje zimowa aura, a my wychodzimy do
pracy lub na rodzinny spacer, zawsze
zakładamy ciepły szalik, puchową
kurtkę i wełniane rękawice. Tymczasem skóra na twarzy pozostaje naga
i przez to jest szczególnie narażona
na zimowe chłody.
Mroźny wiatr, spadek wilgotności
powietrza oraz niska temperatura powodują przesuszenie i podrażnienie
skóry. Dochodzi to rozszerzenia naczynek krwionośnych, co dalej może
prowadzić do ich trwałego pęknięcia.
Aby temu zapobiec przed wyjściem
na dwór otulmy naszą skórę „kołderką” w postaci tłustego lub półtłustego
kremu. Konsystencja kremu powinna być gęsta, a preparat po nałożeniu
musi pozostawiać na skórze wyczuwalną warstewkę. Im delikatniejszą
i płycej unaczynioną mamy skórę tym
warstwa powinna być grubsza.

Kremy ochronne na zimę o największej skuteczności to kosmetyki dedykowane dla dzieci. Skóra maluszka jest
cienka, niemal całkowicie pozbawiona
płaszcza wodno-lipidowego, dlatego
też preparaty ochronne dla dzieci są
bogate w substancje imitujące naturalną warstwę ochronną skóry. Z czystym
sumieniem mogę polecić je całej rodzinie, zwłaszcza osobom o skórze suchej
i wrażliwej oraz seniorom.
Jeśli mamy skórę tłustą lub skłonną do wyprysków zaopatrzmy się
w krem zawierający substancje, które pozwolą naszej skórze oddychać
-unikajmy olejów, parafiny i lanoliny. Naturalnym kosmetykiem, który
możemy zastosować do pielęgnacji
skóry zimą, bez względu na rodzaj
cery, jest masło shea. Masło otrzymywane jest z owoców- orzeszków afrykańskiego drzewa Butyrospermum
parkii, które owocuje dopiero po 30
latach. Jest bogatą skarbnicą fitosteroli, wit. A i E oraz kwasu cynamonowego – naturalnego filtra UV.
Ochrona skóry zimą jest bardzo ważna, nałożenie kremu ochronnego nie

znaczy jednak, że musimy zrezygnować z makijażu. Jeśli korzystamy
z kosmetyków kolorowych pamiętajmy o kilku zasadach:
1. Stosujmy podkłady i korektory
o gęstej, odżywczej formule i większej sile krycia, unikajmy pudrów
sypkich.
2. Róż do policzków aplikujmy
ostrożnie, unikajmy go jeśli mamy
tendencję do rumienia.
3. Podkreślanie pomadką lub błyszczykiem ust doda nam koloru
i dodatkowo zapobiegnie pierzchnięciu i wysuszaniu się warg. Wybierajmy pomadki bogate w substancje biologicznie czynne, które
po nałożeniu na usta lśnią. Zapomnijmy na czas zimowy o szminkach matowych i long-lasting oraz
utrwalaczach do pomadek – te
produkty wysuszają usta. Jeśli
chodzi o kolorystykę w tym sezonie modne są ciemne, ciepłe kolory- bordo, koralowa czerwień,
awangardowa czerń i powracający
do łask brąz.
4. Zimą na powiekach świetnie wyglądają cienie do oczu – eksperymentujmy z ciemnym, mocnym
nasyceniem koloru i rozświetlającymi drobinkami. Łączmy ze sobą
ostre, maksymalnie napigmentowane, nonowe kolory. Ze względu

na małe nasłonecznienie zimowych dni, nasz makijaż aby był widoczny, musi być wykonany 2 tony
mocniej niż latem.
Jeśli widzimy, że nasza skóra pod
wpływem zimowej aury jest przesuszona i podrażniona warto skorzystać z dodatkowych zabiegów
kosmetycznych- domowych i profesjonalnych.
W salonach urody najlepszym zabiegiem w okresie zimowym jest zabieg
z zastosowaniem mezoterapii bezigłowej. Aparatura pozwala na wprowadzenie w głąb skóry substancji biologicznie czynnych, indywidualnie
dobranych do potrzeb naszej skóry.
Jeśli zechcemy w domu zatroszczyć się o swoją skórę najlepszym
sposobem będzie wykonanie 10
minutowego automasażu na olejku
arganowym, jojoba, kokosowym lub
macadamia. Wmasowując preparat spowodujemy, że zdecydowanie
mocniej on zadziała. Jeśli chcecie zobaczyć jak prawidłowo wykonać au-

tomasaż zapraszam do obejrzenia filmu instruktażowego umieszczonego
na blogu www.otwartysalon.pl.
Monika Szatkowska

Uwaga
KONKURS!
Obejrzyj filmik „Jak prawidłowo
nakładać krem” na YouTube
i odpowiedz w komentarzu
na pytanie: Jak pielęgnujesz
skórę zimą? Filmik dostępny
na www.otwartysalon.pl

Nagroda:
profesjonalny kosmetyk
firmy Bandi
– Odmładzający Krem
na Noc z serii FitoCare
(wartość nagrody 60 zł)
Zwycięzcą konkursu z poprzedniego
numeru Roztoczańskiego
Głosu jest Pani Katarzyna
Borodziuk. Gratulujemy.
Nagroda do odebrania w Salonie.
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Program Katolickiego Radia Zamość
Poniedziałek
00:00 Modlitwa na początek
dnia Bogurodzica
		 Ewangelia i rozważanie –
ks. Zygmunt Jagiełło
01:00 Muzyczny przekładaniec
03:00 Niedziela radiowa
04:30 Koncert życzeń
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Zygmunt Jagiełło
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Jacek Rak
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Audycje tematyczne – Medyczne
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 Gawędy o sztuce sakralnej.
Bożena Fabiani
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:40 Audycja z Głosu Ewangelii
– Rozmowy z Łukaszem
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi muzyczne
14:40 Katecheza – ks. Jacek Rak
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania –
ks. Zygmunt Jagiełło
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Zjednoczeni w Duchu:
		 Ruch Światło-Życie/Domowy
Kościół (1 pon. m.)
		 KSM (2 pon. m.)
		 Neokatechumenat (3 pon. m.)
Galilea – Wspólnota Chrystusa
Zmartwychwstałego (4 pon. m.)
18:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
18:50 Myśli na Adwent
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Audycja samorządowa
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Jacek Rak
22:00 Moja mała i duża Ojczyzna
– ks. Rudolf Karaś (1 i 3 pon. m.)
		 Audycja dla chorych – Boży
Holter – ks. Jacek Kania
(2 i 4 pon. m.)
23:00 Magazyn watykański
Wtorek
00:00 Modlitwa na początek
dnia, Bogurodzica
		 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
01:00 Zjednoczeni w Duchu
		 Ruch Światło-Życie/Domowy
Kościół (1 pon. m.)
		 KSM (2 pon. m.)
		 Neokatechumenat (3 pon. m.)
		 Galilea – Wspólnota Chrystusa
Zmartwychwstałego (4 pon. m.)
03:00 Zapowiedzi muzyczne
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości

07:10
07:20
07:40
08:00
08:07
08:20
08:40
09:00
09:15
09:45
10:00
10:13
10:16
10:20
10:40
11:00
11:15
11:40
11:55
12:00
12:05
12:15
12:50
13:00
13:15
14:00
14:20
14:40
14:50
14:55
15:00
15:20
15:25
15:35
15:40
16:00
16:07
16:10
16:15
16:35
17:00
18:00
18:50
19:00
19:30
19:40
20:00
21:00
21:30
21:50
22:00
23:00

Kalendarium
Przegląd prasy ogólnopolskiej
Przegląd prasy regionalnej
Wiadomości/Radio z kierowcą
Piosenka tygodnia
Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
Alfabet Naszej Wiary
Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
Kropla Wieczności
Twoje Prawa
Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
Informacje o dniu
Kalendarium
Książka na antenie
Rekolekcje 360 sekund
Wiadomości/Radio z kierowcą
Rozmowa dnia
Wychowywać,ale jak?
Z wiarą szukam
Anioł Pański
Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
Konkurs
Kuchnia radiowa
Wiadomości/Pogoda
Muzyka do obiadu
Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
Filmy, które warto znać
Powiedz życiu TAK
Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
Dzienniczek św. s. Faustyny
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Ewangelia i rozważania
– ks. Rafał Plichta
Złota księga dobrodziejów radia
Kalendarium
Rozmowa dnia
Wiadomości z życia Kościoła
Piosenka tygodnia
Patron dnia
Aktualności Radia Watykańskiego
Co przyniósł dzień?
Ecclesia
Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
Myśli na Adwent
Różaniec
Złota księga dobrodziejów radia
Radio dzieciom – Dobranocka
Fair play
Apel Jasnogórski
Co przyniósł dzień?
Katecheza – ks. Andrzej Łuszcz
Effatha
Magazyn watykański

Środa
00:00 Modlitwa na początek
dnia, Bogurodzica
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
01:00 Fair play
03:00 Effatha
04:30 Ecclesia
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu
06:35 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Marek Mazurek
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Audycje tematyczne – Rolnicze
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać,ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Leśne Radio
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Książki na fali
14:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek

14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie
– ks. Wiesław Galant
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Krasnobrodzkiej
17:50 Myśli na Adwent
18:00 O młodych dla młodych (1 śr. m.)
		 Spotkanie ze świętym (2 śr. m.)
		 W obronie życia (3 śr. m.)
		 Audycja pielgrzymkowa (4 śr. m.)
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 A.M.D.G. Ad Maiorem Dei Gloriam
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – ks. Marek Mazurek
22:00 Nocna zmiana
23:00 Magazyn watykański
Czwartek
00:00 Modlitwa na początek
dnia, Bogurodzica
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Michał Maciołek
01:00 Nocna zmiana
02:30 A.M.D.G Ad Maiorem Dei Gloriam
04:30 O młodych dla młodych (1 śr. m.)
		 Spotkanie ze świętym (2 śr. m.)
		 W obronie życia (3 śr. m.)
		
Audycja pielgrzymkowa (4 śr. m.)
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważania
– ks. Michał Maciołek
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Transmisja Mszy św.
z Kaplicy św. Sebastiana
w Bazylice Watykańskiej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza – ks. Krystian Malec
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:15 Kropla Wieczności
09:45 Świat Oczami Kobiety
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:15 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 Rekolekcje 360 sekund
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać, ale jak?
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:25 Diecezjalne Wiadomości
Światowych Dni Młodzieży
14:40 Katecheza – ks. Krystian Malec
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważania
– ks. Michał Maciołek
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Transmisja Mszy św.
z Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim
17:50 Myśli na Adwent
18:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Misja specjalna
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza – Krystian Malec

22:00 Porozmawiajmy
o… ks. Krzysztof Ślepokura
23:00 Magazyn watykański
Piątek
00:00 Modlitwa na początek
dnia, Bogurodzica
		 Ewangelia i rozważanie –
ks. Grzegorz Chabros
01:00 Porozmawiajmy
o… ks. Krzysztof Ślepokura
03:00 Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
04:30 Misja specjalna
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:35 Ewangelia i rozważanie –
ks. Grzegorz Chabros
06:50 Patron dnia
07:00 Wiadomości
07:10 Kalendarium
07:20 Przegląd prasy ogólnopolskiej
07:40 Przegląd prasy regionalnej
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
08:07 Piosenka tygodnia
08:20 Katecheza
		 – ks. Bartłomiej Garczyński
08:40 Alfabet Naszej Wiary
09:00 Wiadomości/Poranny
serwis sportowy
09:13 Informacje o dniu
09:15 Kropla Wieczności
09:20 Bankomat
09:45 Gawędy o sztuce sakralnej.
Bożena Fabiani
10:00 Wiadomości/Informacje
z przejść granicznych
10:13 Informacje o dniu
10:16 Kalendarium
10:20 Książka na antenie
10:40 „Niedziela” na antenie KRZ
11:00 Wiadomości/Radio z kierowcą
11:15 Rozmowa dnia
11:40 Wychowywać, ale jak
11:55 Z wiarą szukam
12:00 Anioł Pański
12:05 Wiadomości/Południowy
serwis sportowy
12:15 Konkurs
12:30 Reportaż Głosu Ewangelii
12:50 Kuchnia radiowa
13:00 Wiadomości/Pogoda
13:15 Muzyka do obiadu
14:00 Wiadomości/Popołudniowy
serwis sportowy
14:20 Zapowiedzi diecezjalne
14:40 Zapowiedzi sportowe
14:50 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Ewangelia i rozważanie –
ks. Grzegorz Chabros
15:25 Złota Księga dobrodziejów radia
15:35 Kalendarium
15:40 Rozmowa dnia
16:00 Wiadomości z życia Kościoła
16:07 Piosenka tygodnia
16:10 Patron dnia
16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
16:35 Co przyniósł dzień?
17:00 Audycja ministrancka – Króluj
nam Chryste (1,2,4 pt. m.)
		 Audycja alkoholowa (3 pt. m.)
18:00 Transmisja Mszy św.
z parafii pw. św. Michała
Archanioła w Zamościu
18:45 Złota księga dobrodziejów radia
18:50 Myśli na Adwent
19:00 Różaniec
20:00 SILOE
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Co przyniósł dzień?
21:50 Katecheza
– ks. Bartłomiej Garczyński
22:00 Diecezjalne Wiadomości
Światowe Dni Młodzieży
22:05 Audycja Światowe Dni Młodzieży
23:00 Magazyn watykański
Sobota
00:00 Modlitwa na początek
dnia, Bogurodzica
		 Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
01:00 Audycja Światowe Dni Młodzieży
03:00 Audycja ministrancka – Króluj
nam Chryste (1,2,4 pt. m.),
		 Audycja alkoholowa (3 pt. m.)
04:30 SILOE
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
06:50 Patron dnia

07:10
08:15
08:20
08:40
09:00
09:15
09:35
10:00
10:15
11:00
11:15
12:00
12:05
12:10
13:00
13:10
14:00
14:15
14:40
14:50
14:55
15:00
15:20
15:25
16:00
16:07
16:10
16:15
17:00
17:15
		
		
		
18:00
18:50
19:00
19:30
19:40
20:00
21:00
21:30
21:50
22:00
23:00

Amerykańska Częstochowa
Kalendarium
Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
Alfabet naszej wiary
Wiadomości
„Niedziela” i „Gość Niedzielny”
na antenie KRZ
Na ganku
Wiadomości
Leśne Radio
Wiadomości
Audycja samorządowa
Anioł Pański
Wiadomości
W duchu św. Dominika
– ks. Grzegorz Chabros
Wiadomości
Zamojszczyzna mniej znana
– podróże dalekie i bliskie
Wiadomości
Gawędy o sztuce sakralnej
– Bożena Fabiani
Biuro Prasowe Jasnej Góry
Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
Dzienniczek św. s. Faustyny
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Ewangelia i rozważanie
– ks. Mateusz Januszewski
Złota księga dobrodziejów radia
Wiadomości z życia Kościoła
Piosenka tygodnia
Patron dnia
Aktualności Radia Watykańskiego
Muzyka Aniołów
Ratunek – Konferencje
modlitewne (1 sob. m.)
Szkoła im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie (2 sob. m.)
Krucjata różańcowa (3 sob. m.)
Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im. Jana
Pawła II w Biłgoraju (4 sob. m.)
Transmisja Mszy św.
z Konkatedry Lubaczowskiej
Myśli na Adwent
Różaniec
Złota księga dobrodziejów radia
Radio dzieciom – Dobranocka
Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
Apel Jasnogórski
Serwis z życia kościoła
Katecheza – ks. Krzysztof Hawro
Wiara i nauka
Magazyn watykański

Niedziela
00:00 Modlitwa na początek
dnia, Bogurodzica
		 Księga – ks. Piotr Pawlukiewicz
01:00 Ratunek. Konferencje
modlitewne (1 sob. m.)
		 Szkoła im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie (2 sob. m.)
		 Krucjata różańcowa (3 sob. m.)
		 Katolickie Liceum im.
Papieża Jana Pawła II
w Biłgoraju (4 sob. m.)
03:00 Leśne Radio
04:30 Muzyka Aniołów
05:55 Poranny pacierz i Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP
06:30 Roztoczańska Lista
Przebojów Ludowych
07:30 Patron dnia
07:40 Księga
08:40 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
09:00 Ecclesia
10:00 W duchu św. Dominika
11:15 Modlitwa w drodze
11:55 Anioł Pański
12:00 Transmisja Mszy św.
z Katedry Zamojskiej
13:30 Muzyczny przekładaniec
14:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
14:55 Dzienniczek św. s. Faustyny
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:25 Złota księga dobrodziejów radia
15:30 Koncert życzeń
16:40 Patron dnia
16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
17:00 Niedziela radiowa
18:15 Audycja w rocznicę chrztu Polski
18:50 Myśli na Adwent
19:00 Różaniec
19:30 Złota księga dobrodziejów radia
19:40 Radio dzieciom – Dobranocka
20:00 Księga
21:00 Apel Jasnogórski
21:30 Diecezjalne Wiadomości ŚDM
21:50 Katecheza – ks. Grzegorz Chabros
22:00 Okruchy dnia, okruchy tygodnia
23:00 Magazyn watykański

