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„Magia” świąt Bożego Narodzenia
Bez czego nie wyobrażamy sobie
świąt Bożego Narodzenia? Bez kolęd, karpia, choinki, śniegu, spotkania w rodzinnym kręgu, pasterki?
Czy może jednak bez Jezusa? Mam
bowiem wrażenie, że w ostatnich latach coraz bardziej celebrujemy „magię świąt”, czyli zewnętrzną otoczkę
narodzin Jezusa, a nie to, co najważniejsze. Pomimo tego, nie będzie to
kolejny tekst narzekający, jak to źle,
że Boże Narodzenie stało się komercyjnym świętem. Chciałbym za to
zaproponować Czytelnikowi pewną
duchową drogę, do jakiej zaprasza
nas Jezus, tych bodaj najpiękniejszych świąt.
Ta droga ma swój początek w Adwencie, który jak wiemy od dziecięcych lat, jest czasem oczekiwania
na przyjście Jezusa. Utarło się nam
przez udział w rekolekcjach i przedświątecznych spowiedziach, że jest
to czas nawracania się, bycia lepszym człowiekiem itp. Jest w tym
trochę prawdy, ale tylko trochę. Słowo Boże zaprasza nas w pierwszej
kolejności do tego, abyśmy prostowali swoje drogi na przyjście Pana
(Mt 3, 1-12). Co to znaczy prostować?
To znaczy skracać odległość między
mną, a Bogiem. A kiedy skrócę tę odległość, Bóg będzie mógł mieć większy przystęp do mojego życia i będzie
mógł w nim działać. Oznacza to tyle,
że kiedy dam w Adwencie Bogu trochę swojego czasu, miejsca w życiu,
nawet niewielkiego zainteresowania, zacznę konkretnie i namacalnie
doświadczać, jak to bliższe spotkanie
przemienia moje życie. To naprawdę
proste! Dlaczego mówię, że nie jest
to czas nawracania się? Bo bardzo
często ja nie umiem albo nie jestem
w stanie sam się nawracać… Kiedyś
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słyszałem historię pewnego kleryka,
który jako młody adept duchowych
porad, nadzwyczaj często mawiał
przychodzącym do niego ludziom:
„dasz radę”, „jak się zepniesz, to potrafisz”, „musisz tylko chcieć”.

A co to ma wspólnego z Bożym Narodzeniem, zapyta Czytelnik? Już
tłumaczę! Otóż, największe przesłanie tych świąt brzmi: Jezus urodził
się w betlejemskiej szopce i chce
urodzić się i zamieszkać w Tobie.

Pewien starszy kapłan przysłuchiwał
się temu i w pewnym momencie ze
złością nakazał mu zdjąć okulary
i czytać Biblię. Ponieważ ów kleryk
miał dosyć dużą wadę wzroku, po
prostu mu to nie wychodziło. No ale
bracie, „dasz radę”, „jak się zepniesz
to uda Ci się”, „musisz tylko chcieć”…
Kleryk szybko zrozumiał, że sam
z siebie nie da jednak rady poprawnie widzieć, potrzebuje lekarza, który
mu to umożliwi. Takim lekarzem jest
właśnie oczekiwany przez nas w Adwencie Jezus Zbawiciel. On bardzo
pragnie zająć się tym, co nie wychodziło nam do tej pory (grzechy, nałogi,
problemy…). Wiele razy już doświadczyłem tego na sobie, że nie tyle moje
wielkie postanowienia, ale właśnie
uparte przybliżanie się do Boga (czyli
nieraz krok do przodu, a potem dwa
w tył) odmienia moje życie. Z tego powodu lepiej mówić, że to Jezus mnie
nawraca, niż ogłaszać wszystkim,
że oto ja nawracam „się”.

Powtórzmy ten kaznodziejski slogan
jeszcze raz, zwijając tym razem usta
delikatnie w trąbkę i tak ckliwie wypowiedzmy: żłóbeczek, stajeneczka,
malutki Jezusek, sianko, pieluszki.
A teraz doznajmy szoku, obalmy tę
„magię świąt” i powiedzmy sobie, jak
to było naprawdę: Jezus urodził się
w jaskini, która była oborą dla zwierząt gospodarczych, gdzie leżał gnój,
zwierzęta śmierdziały, było ponadto
zimno, ciemno i nikt oprócz rodziców nie chciał Go tam. Jest różnica?
Czyżby magia prysła? Widać ją, ale
nie na pierwszy rzut oka: oto Bóg
w swojej Opatrzności całą wieczność
czekał na dokładnie takie miejsce dla
narodzin swojego Syna. Szokujące?
Powinno!
Jaka z tego płynie duchowa prawda?
Jeśli wydaje Ci się, że na spotkanie
z Bogiem powinieneś przyjść już
oczyszczony, nawrócony i święty
– jesteś w wielkim błędzie. Bóg poprzez swoje ziemskie narodzenie

udowadnia każdemu z nas, że jest
zupełnie odwrotnie: jeśli w swoim
sercu czy życiu masz brud i śmierdzącą oborę, to On i tak chce tam
wejść i być z Tobą. Nawet jeśli Go
nie chcesz, wystarczy Mu na początek jakiś mały kącik w Twoim życiu,
a zadziwisz się, ile wniesie tam ciepła i miłości. Przyszedł na świat jako
małe dziecko, abyś się Go nie bał,
że będzie chciał Cię osądzać i wypominać zło. On przyszedł Cię zbawić,
czyli uratować (J 3, 14). Nawet jeśli
pokaże Ci pewne niefajne i brudne rzeczy, zrobi to po to, aby było
w Twoim życiu piękniej, by powoli sprzątać i usunąć przeszkody,
o które się potykasz. On pragnie, abyś
mógł wreszcie zacząć żyć naprawdę, w pełni, w radości, w obfitości
(J 10, 10). Jakby tego było mało,
ta mała dziecina ma całą masę prezentów dla Ciebie, jest On przecież
Bogiem bliskim, który Cię zna (Emmanuelem) i doskonale wie, czego
potrzebujesz i o czym już od dawna marzysz (Iz 7, 14). Ma też moc

to uczynić, bo jest przecież Bogiem
mocnym (Iz 9, 5). Jeśli nie wierzysz,
posprawdzaj te fragmenty z Biblii!
Oczywiście nie zachęcam tu do tego,
aby nie spowiadać się przed świętami, czy tym bardziej grzeszyć. Chcę
tylko pokazać wciąż tak mało znane
teologiczne przesłanie świąt Bożego Narodzenia: Bóg opuszcza Niebo
i staje się człowiekiem, aby ubrudzić
się naszymi grzechami i ostatecznie
nas z nich obmyć swoją krwią. To jest
łaska, czyli prezent od Niego dla nas
na te święta: nie tyle ja muszę coś
robić dla Boga, ale On chce coś zrobić dla mnie, bo przychodzi właśnie
do mnie. Czy pozwolę Mu przybliżyć
się do siebie i dam Mu choćby najmniejszą przestrzeń spotkania, czy
może jednak atrakcyjniejsze będzie
dla mnie oglądanie „Kevina samego
w domu”, świąteczny stół i „magia”
tych świąt?
ks. dr Piotr Spyra
Dyrektor Zamojskiej Szkoły
Ewangelizacji im. Bł. Stanisława
Kostki Starowieyskiego
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Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Płomień miłosierdzia
Każdego roku o tej porze przygotowujemy się do
Świąt Bożego Narodzenia. Oczekujemy na narodziny
Jezusa Chrystusa. Mamy też wiele okazji w tym czasie
do czynienia dzieł miłosierdzia.
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej po raz kolejny w okresie Adwentu organizuje paczki
dla dzieci najbardziej potrzebujących. Akcja odbywa się pod hasłem „Spraw gwiazdkę na Święta”.
W to dzieło możemy się włączyć
przynosząc do oddziałów Caritasu
słodycze, zabawki, czy produkty
spożywcze.
Gwiazdkę na święta możemy
też sprawić w ramach tej akcji
uczniom z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi na Ukrainie.
Rodziny mieszkające tam, nasi
Rodacy, borykają się z biedą. Najbardziej potrzebna jest tym najmłodszym odzież zimowa: buty,
kurtki, swetry, czapki i szaliki.
Dary można składać w rejonowych oddziałach Caritas Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej w Biłgoraju, Hrubieszowie, Lubaczowie
lub w biurze organizacji pod adresem: ul. H. Jana Zamoyskiego 1
w Zamościu.
Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych w Polsce płonie
świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom Caritas. Dzięki niej corocznie tysiące dzieci otrzymuje
pomoc w wyżywieniu, edukacji
i wypoczynku zapewnianą poprzez działalność Caritas Diecezjalnych. Ponadto 10 groszy
z każdej świecy przeznaczane jest

ADRES WYDAWCY I REDAKCJI:
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej
im. Jana Pawła II w Zamościu
ul. J. H. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. 84 639 96 02, www.radiozamosc.pl

na pomoc dzieciom z zagranicy,
w tym roku wsparciem zostaną
objęte dzieci uchodźców z Syrii
i Iraku.
Pomagając dziecku – często wpływamy na sytuację całej rodziny.
Pomoc przywraca jej niejednokrotnie wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość, jeśli nie
własną to dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez
lata działalności Caritas udało się
poprawić kondycję materialną,
moralną i duchową setek tysięcy
polskich rodzin.
Akcję można wesprzeć kupując
w parafii Wigilijną Świecę Caritas (zdjęcie), wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT) lub przez
wpłatę na konto Caritas z dopiskiem WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM. Szczegóły na
stronie wigilijnedzielo.caritas.pl.
Caritas zachęca do zakupu świecy
na wigilijny stół i wsparcia dzieci
z ubogich rodzin. Wszelkie informacje o dziełach czynionych
przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej można przeczytać na stronie internetowej:
zamosc.caritas.pl lub na Facebooku. Włączmy się w dzieła miłosierdzia, bo dobro przez nas uczynione z pewnością powróci!
Małgorzata Godzisz
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Zrównoważony rozwój w świetle encykliki
Laudato Si’ papieża Franciszka
Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W pieśni tej
przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak matka, biorąca nas
w ramiona. O programie zrównoważonego rozwoju z ministrem środowiska prof. Janem Szyszko rozmawiał
ks. Krystian Bordzań.
Ks. Krystian Bordzań: Co znaczy
dla nas zrównoważony rozwój
zasobów wg papieża Franciszka, jego encykliki Laudato si’.
W jaki sposób powinniśmy to
odkrywać?
Jan Szyszko: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, czyli użytkuj zasoby środowiskowe i przyrodnicze,
po to, żeby służyły człowiekowi,
a równocześnie, aby nie ulegały
degradacji. Chodzi tu szczególnie
o te żywe zasoby przyrodnicze, jak
wszystkie dziko żyjące gatunki,
a w związku z tym i lasy i całą faunę i florę występującą w środowisku rolnym. To jest sens zrównoważonego rozwoju. To jest wzrost
gospodarczy, powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów
środowiskowych, jak również
respektowanie praw człowieka.
Od momentu poczęcia do śmierci
należy chronić życie ludzkie i należy dbać o to, abyśmy nie zniknęli
z naszej planety. Dlatego rozrodczość musi być zapewniona.
Przykład Puszczy Białowieskiej
mówi, że brakuje nam edukacji
ekologicznej.
Edukacja jest w tej chwili priorytetem i to w skali państwa. Młodzi ludzie wielkiego serca, którzy są bardzo oddani wszelkim krzywdom,
o ile są źle wyedukowani, zaczynają prezentować pogląd, że największym wrogiem przyrody jest
człowiek, który wycina drzewa
i zabija zwierzęta. Przecież cała filozofia przyrody i prawa przyrodnicze, polegają na tym, że trzeba
się najeść i nie trzeba się zjeść.
I te prawa przyrodnicze, prawa boskie, są bardzo zrozumiałe i jasne,
a podchodzenie sentymentalne
- nie zabijaj zwierząt, nie wycinaj
drzew, jest błędne. Przykładowo
drzewa, które się obsiewają, sieją
nasiona jak samosiew sosnowy.
Z naturalnych odnowień sosny
pojawia się około miliona młodych
sadzonek na 1 hektarze. Do wieku
lat 100 dorasta zaledwie 360-400,
a więc setki tysięcy tych drzew
musi zniknąć. To samo dotyczy
ptaków, czy wiewiórek, które mają
w jednym miocie do 6 osobników,
a więc ich rozrodczość jest bardzo
duża, a stan występowania waha
się, ale jest stabilny.
Łowiectwo to pasja, która jest
mocno zakorzeniona w polskiej

tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii. Jak dziś traktować łowiectwo?
Łowiectwo to nic innego jak gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących, i to tych
zwierząt wyższych, które służą
człowiekowi w gruncie rzeczy

o których mówimy wynikają z tego,
że powstały wielkie gospodarstwa
rolne o ogromnych obszarach,
w których zaczęto uprawiać kukurydzę na dużych obszarach.
A są to idealne warunki dla dzików,
które przez cały okres wegetacyjny przebywają w tej kukurydzy,

że największym wrogiem polskiego rolnictwa w tej chwili jest myśliwy i dzik. To nie jest prawda.
Każda populacja reaguje na to,
jak jej się zmieni bazę pokarmową. Zmieniono bazę pokarmową
dzikom, to dziki zaczęły wzrastać
liczebnościowo, a inny gatunek,

Minister Środowiska prof. Jan Szyszko w rozmowie z ks. Krystianem Bordzaniem

jako pokarm. Regulacja liczebności tych zwierząt to pozyskiwanie
najwyższej klasy jakości mięsa w
sposób najbardziej humanitarny.
Coraz głośniejsze są zastrzeżenia
do Polskiego Związku Łowieckiego od związków rolników
i organizacji rolniczych. Czy są
tendencje, czy też próby skłócenia myśliwych z leśnikami i rolnikami?
To prawda. To jest sztucznie wywołany spór, gdyż do tej pory to
współdziałanie leśników, rolników i myśliwych było dobre.
Członkowie Polskiego Związku
Łowieckiego szacują rocznie około 70 tysięcy szkód, a do każdej
szkody muszą dojeżdżać 2 razy,
a więc 140 tysięcy wyjazdów, czyli
140 tysięcy roboczodni. A przecież
robią to za darmo. Tych konfliktów
z miejscową ludnością, szczególnie rdzenną, która ma małe gospodarstwa rolne, jest naprawdę niewiele. Większość konfliktów jest
załatwiana polubownie. Spory,

która zapewnia im schronienie,
a wyrządzone szkody są trudne do
pozyskania. Rolnicy stymulują pewien szum medialny, twierdząc,

jak chociażby kuropatwa, która
nie występuje w kukurydzy, ginie. Trzeba pamiętać o tym, że to
człowiek steruje występowaniem

ilościowym, a myśliwi odgrywają
tu wielką rolę w zakresie regulacji.
Na zakończenie naszej rozmowy, czego mogę życzyć? Niech
Pan Bóg błogosławi i daje siły, by
kierować ministerstwem środowiska, by stać na straży naszej
przyrody i ekologii.
Dziękuję ślicznie. Liczę na to,
że stacje katolickie, media katolickie włączą się w proces edukacji.
To jest niezwykle ważne. Młodzi
ludzie są naprawdę dobrzy, mają
wielkie serce, ale bardzo często
tak ich kształcimy, że nie kojarzą pewnych faktów i w związku
z tym protestują, bardzo często
nie wiedząc przeciwko czemu.
Bardzo dziękuję za spotkanie,
za rozmowę. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
ks. Krystian Bordzań
Dyrektor Katolickiego Radia Zamość
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„Pastorałki pod choinką, pod jemiołą”
Romuald Lipko, kompozytor największych polskich przebojów, lider Budki Suflera, powraca
z nowym, wyjątkowym albumem pt. „Pastorałki pod choinką, pod jemiołą”.
Jest to niezwykły album okolicznościowy z udziałem największych
gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, znanych m.in. ze współpracy
z Romualdem Lipko - Ireny Santor,
Zdzisławy Sośnickiej oraz Izabeli
Trojanowskiej i Felicjana Andrzejczaka, którzy również byli związani z legendarną Budką Suflera.
Artystom towarzyszą, współcześni
młodzi artyści zdobywający serca
publiczności: Paulla, Ewa Szlachcic, Grzegorz Wilk i Kovalczyk.
Na albumie usłyszymy również debiutantki: Martę Świątek - Staniendę, Aleksandrę Wapińską i Monikę
Rapa, które zostały zauważone
i zaproszone do współpracy przez
Romualda Lipko. „Od lat obiecywałem sobie, że napiszę kilka pastorałek,
aby mieć swój własny udział w ozdabianiu muzyką i słowem tego niezwykłego czasu, jakim są Święta Bożego
Narodzenia.” – mówił kompozytor.

Świąteczny album to kompilacja różnorodnych, współczesnych styli muzycznych, które łączą się z polską tradycją oraz zachęcają do wspólnego
rodzinnego muzykowania. Wielopokoleniowy i ponadczasowy charakter
piosenek oddaje znakomita muzyka
autorstwa Romualda Lipko. Ich wyjątkowość podkreślają słowa takich
autorów jak: Artur Andrus, Marek
Dutkiewicz, Justyna Holm oraz Romuald Lipko. Wszystko to sprawia,
iż album ten jest jednym z najpiękniejszych i najszczerszych prezentów dla każdego, kto kocha polską
piosenkę i jej bogatą tradycję świąteczną.
„Nieśmiało marzę, aby nasze pastorałki
zagościły w Państwa domach i pozostały na długo w sercach. Jest w nich
duch polskiej tradycji. Mam nadzieję,
że zachęcą one wielu z Państwa do ich
śpiewania wspólnie z całą rodziną obok
innych pięknych, polskich kolęd.” – tak
o nowym wydawnictwie mówił sam

Romuald Lipko - fot. K. Hejke

autor Romuald Lipko i dodał: „Korzystając z okazji chcę życzyć Państwu
radości, wzruszeń, miłości i refleksji nie
tylko podczas słuchania tego pięknego
albumu”.
Album wydany nakładem wytwórni artCONNECTION music trafił do
sklepów 2 grudnia. Płyta jest zapowiedzią większej serii wydawniczej sygnowanej znakiem „Romuald
Lipko - Moja kolekcja”, która będzie
nie tylko podsumowaniem twórczości znanego kompozytora polskich
przebojów, ale i zbiorem projektów
premierowych.

Mat. artCONNECTION music
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Ewangelia z pasją
Chrześcijańscy raperzy z zespołu Full
Power Spirit gościli w Zamościu. W ostatni
weekend listopada przyjechali, by spotkać
się z młodzieżą z KSM Diecezji ZamojskoLubaczowskiej, wspólnie pobawić się i porozmawiać na ważne tematy. W wywiadzie
z Anną Niderlą lider FPS Mirek Kirczuk mówił
o pasji ewangelizacji, muzyce i inspirujących
spotkaniach z młodymi ludźmi.
Anna Niderla: Z czym zespół FPS
przyjechał do zamojskiej młodzieży w ten andrzejkowy wieczór?
Mirek (Miras) Kirczuk: Gościmy
dzisiaj w Zamościu z dobrą muzyką,
chcemy też coś od siebie dać młodym ludziom, stworzyć atmosferę
do dobrej zabawy, ale również zastanowienia nad sprawami ważnymi
w życiu. Z programem „Znajdź pomysł na siebie” jeździmy do młodzieży już ponad 10 lat, odwiedzając
przede wszystkim szkoły. Zadajemy
młodym ludziom pytania, od których
nie należy uciekać: o życie, szczęście
lub jego brak i wspólnie szukamy na
nie odpowiedzi. Przeplatamy nasze
spotkania barwnymi opowieściami, humorem, muzyką, którą na co
dzień tworzymy, stwarzając młodym
ludziom okazję do radości i refleksji.
To taka dynamiczna katecheza, bliska w swoich treściach i formie przekazu młodemu człowiekowi.
Co dla Ciebie osobiście oznacza
szczęście i bycie szczęśliwym?
Bazuję na pewnych pojemnych hasłach, takich jak prawda, miłość,
autoakceptacja, szacunek, wolność. Dziś byłoby to słowo na literę
N jak NIEBO – tak sobie to szczęście teraz wyobrażam. Z opowiadań,
z wizji świętych, którzy widzieli Niebo, a dane im było wrócić tu na ziemię, by o nim opowiedzieć, to na tyle
mnie to Niebo zachwyca, że robię, co
potrafię po ludzku, żeby móc odpowiedzieć na to zaproszenie Jezusa,
by się z Nim tam spotkać. Chciałbym
z Nim tam być.
Dlaczego wybraliście taki sposób
docierania z ewangelicznym przesłaniem do młodych ludzi?
W czasach, kiedy powstał zespół
FPS, a było to już 15 lat temu, szukaliśmy takiego sposobu opowiadania o
Ewangelii, w jaki sami chcielibyśmy
tę Ewangelię usłyszeć: prosty, czytelny, bez moralizowania. Wybraliśmy kulturę i język hip-hopu, przez
wielu krytykowany za nasycenie
wulgarnością czy bezpośredniość.
Wzięliśmy z niego to, co nam odpowiadało, co jest piękne i wartościowe, wzbogaciliśmy o swoje pomysły
i zaczęliśmy tworzyć coś nowego.
Dzisiaj zespołów i muzyków, którzy
za pomocą hip-hopu głoszą Ewan-

Mirek Kirczuk - fot. Marcin Krupa

gelię jest znacznie więcej niż wtedy,
gdy zaczynaliśmy swoją przygodę z
rapem.
Wasze utwory niosą, jak sami to
określacie, „dobre przesłanie”. Czego dotyczą?
Inspiracje czerpiemy z obserwacji
świata, z prostych sytuacji, ludzi, których spotykamy. Mamy taki utwór
„Janek sprzedawca firanek”, który jest
ilustracją X dekalogowego przykazania. To jest historia zaczerpnięta
z podwórka. Mieliśmy sąsiada, który handlował firankami na bazarze
i stał się bohaterem tego utworu. To
utwór o plotkowaniu, to też jest historia nam bliska. Byłem świadkiem
samobójstwa popełnionego przez
młodego chłopaka, któremu w szkole bardzo dokuczano, próbowano
go poniżyć i zdyskredytować. On
w pewnej chwili nie wytrzymał i targnął się na własne życie. Przykłady
można by mnożyć. Mamy też pakiet
utworów stanowiących panteon
świętych, błogosławionych, czy ludzi, którzy aspirują do tego miana.
Są to ludzie polskiego Kościoła
drugiej połowy XX wieku, tacy jak
ks. Franciszek Blachnicki, ks. Jerzy
Popiełuszko, Jan Paweł II. Postacie,
które nas inspirują do stawiania sobie wyzwań.
Co Wam sprawia największą satysfakację podczas spotkań z młodzieżą?
Przede wszystkim szansa na spotkanie drugiego człowieka i to, że ten
człowiek jest. Wygrać dziś konkurencję z Internetem, telewizją, wieloma
innymi formami spędzania wolnego
czasu, które świat proponuje młodemu człowiekowi i spotkać tego
człowieka na kilkadziesiąt minut,
opowiedzieć mu o swoim doświadczeniu życia, zainspirować go być
może, zainteresować chociaż na tę

chwilę, żeby zechciał posłuchać. To
już uważam za pewien sukces. Temu,
co robimy towarzyszy interakcja z
drugim człowiekiem, która zachodzi
po koncercie. Furtkę do niej otwiera
Internet, portale społecznościowe,
gdzie ci ludzie w formie małego feedbacku opowiadają o swoich przeżyciach. Tak naprawdę mam świadomość, że to co robimy, jest trochę
operacją na otwartym sercu, sercu
do którego nie mamy żadnego wglądu. Staramy się stawać w roli tego
ewangelicznego siewcy, który idzie
i sieje, mając świadomość, że to jest
tylko tyle i aż tyle, ile możemy zrobić. Mamy pełną świadomość tego,
że to nie my jesteśmy tymi, którzy
mają zbierać plon. To Pan Bóg temu
ziarnu, być może zasianemu przez
nas najpiękniej jak tylko potrafimy,
z takim zaangażowaniem na jakie
nas stać, da ewentualnie szansę na
to, by ono wzrosło i wydało plon.
A jaki? To też tylko On będzie o tym
wiedział, bo nie reakcje zewnętrzne
są esencją tego co robimy, tylko to
wszystko, co dzieje się w sercu człowieka. I czasem jest tak, że kończymy spotkanie z odczuciem, że było
strasznie ciężko, że jakoś tak mozolnie. Czasem nawet taka myśl się
wkrada w głowę człowieka, że to nie
miało sensu, trudno było złapać kontakt, po co było jechać te kilometry?
I potem się okazuje, że to po tym spotkaniu ktoś potrafi takiego maila zasunąć, że zwala z nóg, albo przycho-

dzi po koncercie i mówi takie słowa,
które sprawiają, że człowiek zyskuje
nagle automotywację do tego, żeby
20 razy przełamać siebie samego, pokonać zniechęcenie, zmęczenie czy
inne rzeczy, które czasem nam towarzyszą i robić dalej to, co robi.
15 lat FPS już za Wami. Współpracowaliście ze znanymi muzykami,
wiele osiągnęliście. Towarzyszą
temu z pewnością pewne przemyślenia, ale też plany i marzenia...
Powiem szczerze, że to jest trudne
pytanie, bo nawet ostatnio jechaliśmy sobie w samochodzie i rozmawialiśmy o tym, co przed nami, ale
też analizowaliśmy to, co już za nami.
I dziś cieszymy się przede wszystkim
z tego, że po tych 15 latach ciągle ktoś
chce się z nami spotykać lub gdzieś
nas zaprosić, daje nam szansę na to,
żebyśmy wsiedli w samochód, przejechali jakąś trasę i mogli coś komuś
opowiedzieć, zagrać, zaśpiewać,
zarymować, spędzić czas z drugim
człowiekiem. To jest już niezmiernie inspirujące i tak długo, jak będą
ku temu szanse, tak długo będziemy próbowali z tych szans korzystać na miarę możliwości. Po drugie
zdaję sobie sprawę, ża nasz przekaz
przede wszystkim adresowany jest
do młodych ludzi. Ci ludzie ciągle są
młodzi, bo zmieniają się pokolenia,
natomiast my się nie stajemy młodsi,
my jesteśmy coraz starsi i przyznam
szczerze, że sam się zastanawiam,
jak długo jeszcze będziemy potrafili

nawiązać kontakt z młodym człowiekiem. Tak długo jak będziemy to
potrafili robić, tak długo będę widział
w tym sens. Jeśli ten język, te środki komunikacji i wyrazu, z których
korzystamy, przestaną być komunikatywne dla młodych ludzi, to myślę, że albo będzie trzeba wyciagnąć
z tego wnioski i zacząć modyfikować
nasze działania, albo trzeba będzie
ustąpić miejsca i dać szansę innym,
wspierać tych, którzy przyjdą po
nas. Tak jak my dostaliśmy ogromne
wsparcie od wielu ludzi, którzy nam
pozwolili funkcjonować w tej rzeczywistości, w której się pojawiamy,
tak też my chcielibyśmy wspierać innych, którzy przyjdą po nas, żeby ten
młody człowiek zawsze miał kogoś,
kto zechce mu opowiedzieć Ewangelię. I to chyba takie nasze marzenia:
mieć siłę, zapał, determinację. Mieć
taki zapał jaki towarzyszy człowiekowi, kiedy po raz pierwszy, drugi
czy trzeci wychodzi na scenę, to jest
niesamowita rzecz, bo my już tych
spotkań odbyliśmy ponad 1700 – to
jest ogromna ilość!Mieć entuzjazm,
żarliwość i determinację taką, jak
wtedy, gdy się wychodzi na scenę
po raz pierwszy i tak to zrobić po raz
1701! Chciałbym, żeby Pan Bóg dawał
nam taki zapał i takie natchnienie.
AN: Dziękuję za rozmowę i życzę
Wam wielu inspirujacych i owocnych spotkań z młodymi ludźmi,
takich, które będą dawały siłę na
kolejne.
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Porady

Zadbaj o zdrowie i kondycję zimą
W dzisiejszych czasach tempo w jakim żyjemy, wpływa niekorzystnie na rozwój zarówno
młodego, jak i dorosłego człowieka. Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej STOPY
w Zamościu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na grupowe ćwiczenia prowadzone pod okiem
wykwalifikowanego rehabilitanta.
Mechanizmy adaptacyjne człowieka nie nadążają za zmianami cywilizacyjnymi. Prowadzi
to u dorosłych do bólów krzyża,
a u dzieci i młodzieży do wad
postawy i płaskostopia.
Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną powinny przychodzić dzieci i młodzież zagrożone wadami postawy oraz osoby,
u których wady zostały już zdiagnozowane.
Gimnastyka stosowana w tym
przedziale wiekowym ma na
celu wyrobienie nawyku postawy prawidłowej oraz korekcje
wad już istniejących, poprzez
systematyczne uczestnictwo na
zajęciach i indywidualnie dobrany program korekcyjny.
Ćwiczenia dobierane są w taki
sposób, aby oprócz działania terapeutycznego, były atrakcyjne
dla pacjenta i mobilizowały go
do podnoszenia sprawności.
Gimnastyka dorosłych zaspokaja naturalną potrzebę ruchu,
której ze względu na wykonywane czynności dnia codziennego, pracę, obowiązki, nie mamy
zbyt wiele. Brak ruchu, wysiłku,
treningu, powoduje, że mięśnie
i ścięgna z trudem spełniają
swoją funkcję i nie chronią nas
w sposób właściwy przed urazami i kontuzjami. Gimnastyka
stosowana u dorosłych ma charakter kompleksowy. Polega na
wzmocnieniu mięśni antygrawitacyjnych, takich jak mięśnie

brzucha, grzbietu i mięśnie pośladkowe. I co za tym idzie, poprawia sylwetkę, wysmukla talię
i podnosi pośladki.
Ćwiczenia dobierane są indywidualnie i modyfikowane w razie
potrzeb i możliwości pacjenta.
Wykonywane są w tempie podawanym przez prowadzącego,
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na prawidłową pozycję
wyjściową i końcową. Zajęcia
prowadzone są w małych grupach na bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej z lustrami.
Magdalena Kulik
magister rehabilitacji
Centrum Diagnostyki
i Rehabilitacji STOPY
Jesteśmy jedynym ośrodkiem w regionie pracującym w tej koncepcji.

Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcjonalnej STOPY
to nowoczesny ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny ukierunkowany na leczenie oraz profilaktykę wad postawy, kręgosłupa,
kończyn górnych i dolnych.
KONTAKT:
22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 37.
tel. 84 677 2000, kom. 508 249 622.

www.stopy-med.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
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Sport i Muzyka

Zostań sędzią piłki nożnej
Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów Zamojskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej organizuje kurs na sędziów piłki nożnej. Kurs jest
bezpłatny i adresowany do osób interesujących się piłką nożną.
Na kurs przygody z gwizdkiem serdecznie zaprasza Andrzej Swacha,
wieloletni sędzia główny ZOZPN:
- Kurs adresowany jest zarówno do
dziewcząt, jak i chłopców, ponieważ
uczestnikiem kursu może być osoba
16-letnia, będąca w trakcie nauki,
a po ukończeniu szkoły musi posiadać wykształcenie średnie. Taki jest
warunek ogólnopolski. Nie narzucamy maksymalnych kryteriów wiekowych, dlatego na kurs mogą zapisywać się kobiety i mężczyźni. Mile
widziani są także zawodnicy trenujący w piłkarskich klubach sportowych.
Piłka nożna jest naszym narodowym sportem, jest lubiana nie tylko
przez kibiców, ale także grono młodzieży i osoby dorosłe w średnim
i starszym wieku. Mecze reprezentacji Polski oglądane są przez sympatyków tego sportu w telewizji.
Liczna rzesza kibiców towarzyszy
naszym piłkarzom podczas meczów na żywo, które rozgrywane
są na całym świecie. Piłka nożna
to nie tylko kibicowanie narodowej reprezentacji, ale także miejscowym i lokalnym drużynom.
W wyjazdowych meczach takich
drużyn jak: Hetman Zamość, Tomasovia Tomaszów Lubelski czy
Łada Biłgoraj uczestniczy kilkuset
kibiców, którzy autokarami dojeżdżają do miejsc rozgrywania sparingów. Wypełnione kibicami trybuny dopingują drużynę do walki
o punkty. Jednak, aby rozgrywki
odbywały się prawidłowo, nad ich
przebiegiem czuwają sędziowie
i to oni pełnią rolę decyzyjną na
boisku. Przez cały okres trwania
meczu bacznie obserwują boisko,
ale też to co dzieje się dookoła, ponieważ odpowiadają za przestrzeganie zasad gry w piłkę nożną. Turnieje piłki nożnej prowadzi zespół
sędziów: sędzia główny, odpowiadający za cały przebieg gry, którego
decyzje są nieodwołalne. Sędziemu głównemu towarzyszą dwaj
sędziowie asystenci, którzy biegają wzdłuż linii bocznych boiska
oraz sędzia techniczny, sygnalizujący zmiany i czas przedłużenia
gry. W przypadku braku sędziego
technicznego (np. na niższych
szczeblach rozgrywkowych), zmiany sygnalizowane są przez jednego
z sędziów liniowych przez uniesienie oburącz chorągiewki.
Podczas gry sędzia główny podejmuje decyzje, a sędziowie boczni
są pomocnikami, których sugestiami arbiter główny powinien, lecz
nie musi się sugerować. Przyjmuje się, że sędzia jest „powietrzem”.

Oznacza to, że w momencie gdy
piłka odbije się od sędziego i przeszkodzi lub pomoże jednemu z zespołów przeprowadzić skuteczną
akcję, gra w dalszym ciągu jest kontynuowana. Dzieje się tak również
w przypadku zderzenia sędziego
z jednym z graczy, co może mieć
wpływ na przebieg gry.
Kandydaci na przyszłych sędziów
muszą wykazywać się dobrym
stanem zdrowia i wysoką sprawnością fizyczną. Podczas 90 minut
trwania meczu sędziowie są w ciągłym ruchu, biegając w sektorach
boiska, w których znajduje się piłka. Jest to duży wysiłek fizyczny
i duże obciążenie dla organizmu,
dlatego zdaniem Andrzeja Swachy,
przyszli kandydaci na sędziów muszą wykazywać się dobrą kondycją:
- Podczas weekendów rozgrywanych
jest kilka meczów. Często zadaniem
sędziego jest sędziowanie nawet
paru meczów dziennie, wiec musi
się on wykazywać większą kondycją
fizyczną niż zawodnik, który rozgrywa tylko jedno spotkanie.
Zajęcia dla sędziów piłki nożnej
będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Prowadzone
będą w systemie weekendowym
w siedzibie ZOZPN (korona zamojskiego stadionu Ośrodka Sportu
i Rekreacji). Andrzej Swacha dodał,
że po zajęciach odbędą się egzami-

ny z modułu teoretycznego i części
sprawnościowej:
- Będą to wykłady z przepisów gry
w piłkę nożną, po ich zapoznaniu
uczestnicy kursu przystąpią do praktyki na boisku. Komisja Szkoleniowa
poprowadzi zajęcia pokazowe, jak
powinien zachować się sędzia w poszczególnych sytuacjach na boisku:
z gwizdkiem, chorągiewką, jak ma się
ustawiać, jak biegać. Na zakończenie
kursu kandydaci przystąpią do egzaminów teoretycznych, składających
się z 30 pytań, które należy rozwiązać w pół godziny. Na część praktyczną składa się test interwałowy.
Od 1 lipca 2016 roku FIFA wprowadziła nowe testy sprawnościowe, które są bardziej wymagające, ponieważ sędziego czeka dwa
razy więcej startów i zatrzymań.
Dotychczasowy układ 150m biegu + 50m chodu zastąpią odcinki
75m biegu + 25m chodu. Sędziowie muszą ukończyć 40 biegów po
75m oraz 25m chodów interwałowo. Dystans taki odpowiada
4000m lub 10 okrążeniom bieżni
400-metrowej. Więcej informacji
na temat zapisów i kursu znajduje
się na stronie internetowej organizatora: www.zozpn.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są do
końca grudnia, drogą pocztową lub
osobiście w siedzibie ZOZPN.
Małgorzata Kryk
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