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Każdego roku, w święta Bożego Na-
rodzenia powraca do nas pytanie, 
zapisane przez ks. Jana Twardow-
skiego w jednym z wierszy: Dlacze-
go jest święto Bożego Narodzenia? 
Kapłan poeta pyta również: Dlacze-
go wpatrujemy się w gwiazdę na 
niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Ks. Twardowski sam daje odpo-
wiedź na postawione przez siebie 
pytania. Brzmi ona następująco: 
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do 
Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać 
sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać 
się do siebie. Dlatego, żeby sobie 
przebaczać. 
To prawda. Święta Bożego Narodze-
nia mają głęboki sens. Wystarczy 
tylko chcieć i odkryć to, co niesie 
ze sobą Tajemnica Zejścia na świat 
Zbawiciela. A przychodzi z nie-
bios po raz kolejny. Za prorokiem 
Ozeaszem możemy zawołać: Jego 
przyjście jest pewne jak świt poran-
ka, jak wczesny deszcz przychodzi On 
do nas, i jak deszcz późny, co nasyca 
ziemię (Oz 6,3). I rzeczywiście. Pan 
przyjdzie w pamiątce swojego naro-
dzenia. Czy jednak zauważymy Go 
i usłyszymy Jego delikatne pukanie 
do naszego serca?
Przeżyć Boże Narodzenie
Z dzieciństwa pamiętam, jak w do- 
mu przygotowywaliśmy się na te 
święta. Mama krzątała się po kuch-
ni, tata szykował karpia i choinkę,  
a my z braćmi robiliśmy choinkowe 
ozdoby. Dziś czasy się zmieniły. Już 
na progu adwentu powszednieje 
nam prawda o Bożym Narodzeniu. 
Wszystko przez to, że już w połowie 
listopada w sklepach słychać kolędy, 
na półkach leżą wyłożone gotowe 

ozdoby choinkowe. Nawet restau-
racje ścigają się o klientów, bo mają 
korzystne oferty wigilijnych kola-
cji,  niestety już bez pośnika… Zani-
ka obraz Świąt Bożego Narodzenia  
z mojego dzieciństwa…

Dlaczego grudzień? 
Boże Narodzenie obchodzimy co 
roku w grudniu. Jak doszło do tego, 
że właśnie 25 dzień tego miesiąca jest 
obchodzony jako rocznica narodzin 
Jezusa? Ewangeliści, jak i inne źró-
dła, nie mówią nic o konkretnej dacie 
narodzenia Pana Jezusa. Pewne jest 
to, że Święto Bożego Narodzenia za-
częto obchodzić w Rzymie dopiero 
w IV wieku. Najstarszym tego świa-
dectwem jest relacja z Chronogmfa 
z 354 r. na początku tzw. Depositio 
Martyrum, gdzie pod datą 25 grudnia 
umieszczono notatkę: „VIII Calendas 
Ianuari natus Christus in Bethleem Iu-
dae”. Przyjmuje się, że święto takie 
mogło być obchodzone wcześniej, 
bowiem są wiadomości, że ustano-
wione zostało jako liturgiczne dzięk-

czynienie Kościoła rzymskiego za 
zwycięstwo cesarza Konstantyna 
Wielkiego nad Makcencjuszem.
Trudne do ustalenia jest jednak to, 
dlaczego właśnie dzień 25 grudnia 
został wybrany na to święto. 

Prawdopodobnie chrześcijanie - nie 
znając faktycznej daty narodzin Chry-
stusa - celowo obrali tę symboliczną 
datę. A mianowicie dzień przesilenia 
zimowego, by obchodzonemu w tym 
dniu w Rzymie pogańskiemu świętu 
narodzin boga Słońca przeciwstawić 
narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa 
Chrystusa, nazywanego „Słońcem 
sprawiedliwości”, „Światłością świa-
ta”, „Światłem na oświecenie pogan”.
Badania historyków dowiodły, że  
w 754 r. (według kalendarza rzym-
skiego) król Judei Herod zwany Wiel-
kim nie żył od czterech lat. A przecież 
Jezus miał się urodzić za jego pano-
wania. Według Ewangelii między 
urodzinami Chrystusa, a śmiercią 
Heroda miało miejsce kilka wyda-
rzeń: przybyli Mędrcy ze Wschodu, 

Święta Rodzina uciekła do Egiptu, 
dokonano w Betlejem (z rozkazu 
króla) rzezi wszystkich chłopców do 
drugiego roku życia.
Z kolei astronomowie wyliczyli, że 
tzw. Gwiazda Betlejemska, która 
przyprowadziła Trzech Króli do Be-
tlejem, to było „połączenie” Jowisza, 
Saturna i Marsa, co miało miejsce  
w 7. roku przed urodzeniem Chrystu-
sa, a właściwie przed datą ustaloną 
przez Dionizego Małego. Trzecim do-
wodem na to był spis ludności prze-
prowadzany w imperium rzymskim 
co 14 lat. Spis, na który do Betlejem 
wyruszyli Józef i Maryja, rozpoczął 
namiestnik Syrii Sulpicjusz Kwiry-
niusz, który sprawował ten urząd  
od 12 do 8 roku przed narodzeniem 
Chrystusa, a zakończył jego następ-
ca, Sencjusz, zarządzający Syrią do  
6 roku przed Chrystusem. Z wyliczeń 
wynika, że narodziny Chrystusa mu-
siały nastąpić w 7. roku przed datą 
ustaloną przez Dionizego Małego.

Kult Bożego Narodzenia
Orygenes i Euzebiusz, dwaj komen-
tatorzy z III i początku IV w. piszą  
o kulcie narodzenia Jezusa, który 
rozpoczyna się w Betlejem. W swo-
ich zapiskach pozostawiają nam in-
formację o pielgrzymkach udających 
się z różnych stron świata do Betle-
jem, do miejsca narodzin Syna Bo-
żego, wskazanego przez miejscową 
ludność. 
Obecnie wiemy, że miejscem kultu 
Narodzenia Jezusa jest wybudowa-
na w 325 roku Bazylika Narodzenia 

Dlaczego Boże Narodzenie?
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Miłosierdzie jest jedno

Caritas Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej po raz kolejny w okre-
sie Adwentu organizuje paczki 
dla dzieci najbardziej potrzebu-
jących. Akcja odbywa się pod ha-
słem „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 Języ-
ka Polskiego w Żółkwi na Ukrainie. 
Rodziny mieszkające tam, nasi 
Rodacy, borykają się z biedą. Naj-
bardziej potrzebna jest tym naj-
młodszym odzież zimowa: buty, 
kurtki, swetry, czapki i szaliki. 
Dary można składać w rejono-
wych oddziałach Caritas Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej w Biłgo-
raju, Hrubieszowie, Lubaczowie 
lub w biurze organizacji pod ad-
resem: ul. H. Jana Zamoyskiego 1  
w Zamościu. 
Każdego roku, na milionach sto-
łów wigilijnych płoną świece Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 
Polacy nabywając je, wspierają 
dzieci z ubogich rodzin z terenu 
swojej parafii lub diecezji. Pozy-
skane wpływy przeznaczone są 
na letni wypoczynek, całorocz-
ne dożywianie dzieci w szkołach  
i świetlicach, wparcie medyczne 
oraz pomoc edukacyjną. W tym 
roku 10 groszy z każdej rozprowa-
dzonej świecy trafi do potrzebują-
cych dzieci z Ameryki Południo-
wej. Środki zostaną przeznaczone 

na dożywianie, ośrodki dziecięce 
i młodzieżowe oraz stypendia dla 
małych mieszkańców Ameryki 
Południowej żyjących w favelach 
i slumsach. Chcemy także wes-
przeć placówki polskich misjona-
rzy działających na tym kontynen-
cie oraz projekty mające na celu 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży.
Pomagając dziecku – wpływasz 
na sytuację całej rodziny. Przy-
wracasz jej niejednokrotnie wiarę 
w drugiego człowieka i w lepszą 
przyszłość, jeśli nie własną to 
dzieci, w których rodzice pokłada-
ją nadzieję. Przez lata działalności 
Caritas udało się poprawić kondy-
cję materialną, moralną i duchową 
setek tysięcy polskich rodzin..
Akcję można wesprzeć kupując 
w parafii Wigilijną Świecę Cari-
tas (zdjęcie), wysyłając SMS z ha-
słem POMAGAM na numer 72052 
(koszt 2,46 zł z VAT) lub przez 
wpłatę na konto Caritas z dopi-
skiem WIGILIJNE DZIEŁO PO-
MOCY DZIECIOM. Szczegóły na 
stronie wigilijnedzielo.caritas.pl.  
Caritas zachęca do zakupu świecy 
na wigilijny stół i wsparcia dzieci  
z ubogich rodzin. Wszelkie in-
formacje o dziełach czynionych 
przez Caritas Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej można prze-
czytać na stronie internetowej:  
zamosc.caritas.pl lub na Facebo-
oku. Włączmy się w dzieła miło-
sierdzia, bo dobro przez nas uczy-
nione z pewnością powróci!

Małgorzata Godzisz

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.
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Pańskiego, która została konsekro-
wana w roku 328. Po wybudowaniu 
bazyliki, ludzie co roku obchodzili 
Święto Bożego Narodzenia. Święto 
to przeniesione na Zachód przybrało 
nieco inny charakter. Na dzień świę-
towania narodzenia Jezusa wybrano 
datę 25 grudnia.
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, 
historyk literatury wczesnochrze-
ścijańskiej, patrolog, bizantynolog 
wskazuje na świadectwo ludzi, któ-
rzy pokazują nie tylko miejsce naro-
dzenia, ale również żłóbek, w którym 
narodził się Jezus. Zaznacza, rów-
nież, że wybór daty 25 grudnia nie 
miał nic wspólnego z zastąpieniem 
świąt pogańskich, ale z astronomią. 
Prof. Ewa Wipszycka (historyk sta-
rożytności, emerytowany profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego) wy-
jaśnia, że jest to związane z popular-
nością, jaką w tym czasie cieszyła się 
ta dziedzina nauki: Wszystkie rzeczy, 
które się w tym czasie dzieją, muszą się 
dziać w momentach istotnych z astro-
nomicznego punktu widzenia. Pascha 
była takim momentem. Chrześcijanie 
umieszczali ważne wydarzenia w da-
tach albo równonocy, albo przesilenia 
- wskazuje prof. Ewa Wipszycka.
W przypadku daty 25 grudnia chodzi 
o moment przesilenia zimowego, 
kiedy światłość zaczyna zwyciężać 
ciemność (noc zostaje zwyciężona 
przez dzień). Wspominany ks. prof. 
dr hab. Józef Naumowicz tak opisuje 
moment narodzenia Pana Jezusa: 
W najstarszych apokryficznych opi-
sach narodzenia, kiedy Jezus się rodzi, 
ciemna grota staje się pełna światła  
i stąd wybrano taki moment roku. (…) 
Chwila narodzin Jezusa była zapowia-
dana w Biblii jako Wzejście Gwiazdy  
z Jakuba, przyjście Słońca sprawiedli-
wości, przyjście Słońca z wysoka. Jan 
Ewangelista pisze: „Światłość przyszła 
na świat i oświetliła ciemności mroku”. 
Jak Jezus się rodzi, jasność napełnia 
pola podbetlejemskie, pasterze są bu-
dzeni. Pojawia się gwiazda, która pro-
wadzi mędrców.
Pismo Święte nie wskazuje dokład-
nej daty urodzin Jezusa, ale dane 
w nim zawarte połączone z wiedzą 
naukową pozwoliły na wybranie 
właśnie tej daty. Ks. prof. dr hab. Jó-
zef Naumowicz za przykład podaje 
korelacje miedzy datą poczęcia Jana 
Chrzciciela, a momentem poczęcia 
Jezusa: Między narodzeniem Jana 
Chrzciciela, a narodzeniem Jezusa jest 
sześć miesięcy różnicy. Elżbieta była 
w szóstym miesiącu, kiedy nastąpi-
ło poczęcie Jezusa. Dlatego też dzień  
św. Jana Chrzciciela przypada w prze-
silenie letnie 24 czerwca, a sześć mie-
sięcy później mamy narodzenie Jezu-
sa. Pismo Święte nie mówi dokładnie,  
nie przywiązuje wagi do daty narodze-
nia, przekazuje natomiast pewne dane, 
które w połączeniu z innymi elementa-
mi pozwoliły wybrać tę datę - wyjaśnia 
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.
Jedno jest pewne. Bez względu na 
wyniki badań i spekulacje naukow-
ców, w Osobie Boskiego Dzieciątka 

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
na ziemi zamieszkała Miłość, jaką 
Bóg Ojciec obdarzył człowieka, a dla 
wszystkich wierzących dzień naro-
dzin Odkupiciela świata jest przy-
pomnieniem tej wielkiej tajemnicy 
Boskiej miłości, jest ważnym wyda-
rzeniem, niezależnie od jego faktycz-
nej daty wydarzeń. Niech więc przy-
gaśnie gwar sklepowej atmosfery 
świątecznej, dostrzeżmy to, co naj-
cenniejsze. Sam Bóg przychodzi do 
nas. Nie kto inny. Ale Bóg, kochający 
nas szczerze i bezwarunkowo. Niech 
Jego przyjście będzie dla nas wy-
jątkową chwilą, niech to spotkanie 
nauczy nas miłości, którą okażemy 
Jezusowi, Temu, który przychodzi. 
Niech ustaną gniewy i spory, zaci-
śnięte dotychczas w gniewie dłonie 
niech się otworzą w geście przeba-
czenia. Niech nasze twarze rozjaśni 
szczery i prawdziwy uśmiech, bę-
dący odbiciem blasku Betlejemskiej 
Gwiazdy.
Osobista refleksja
Każde kolejno przeżywane przeze 
mnie święta Narodzenia Pańskie-
go to czas wspomnień, które łączą 
się z pielgrzymowaniem do Zie-
mi Świętej, do Betlejem - miejsca, 
gdzie „Słowo stało się Ciałem”. Stając 
wówczas wobec Tajemnicy Bożego 
Narodzenia uświadomiłem sobie,  
że dotykam Tajemnicy tej niezwy-
kłej nocy, w której niebo zstąpiło na 
ziemię, w której Bóg przyjął ludzką 
naturę. Oto postawiłem stopy w gro-
cie, która sama z siebie mówi nam,  
że Bóg miłuje to, co proste i pokorne. 
To tam niebiescy duchowie obwie-
ścili ubogim pasterzom, że w mieście 
Dawida narodził się Mesjasz, który 
jest Synem Bożym. Dlaczego ta noc 
jest inna niż pozostałe? Właśnie dla-
tego, że tej właśnie nocy, Bóg po raz 
kolejny ubogacił ziemię Swą świę-
tą obecnością. Betlejem jest tego 
świadkiem! To tam stała stajenka,  
w której „śliczna Panna Syna kołysała”. 
To tam po raz pierwszy wybrzmiał 
głos Aniołów, które wyśpiewały 
hymn: „Chwała na wysokości Bogu”. 
Właśnie tam pastuszkowie z po-
darunkami przybiegli, by zobaczyć 
Maleńkiego, Jezusa Narodzonego,  
w stajence biednej. Bóg nie wybrał 
sobie cedrowych pałaców i warun-
ków godnych Króla. Boża pokora wy-
raziła się w tym ubóstwie, w którym 
narodził się Mesjasz. 
Skoro Bóg był tak pokorny i wy-
brał tych najbiedniejszych, to i nas 
zobowiązuje, byśmy nie popadali  
w pychę, ale w swojej pokorze na-
śladowali Boga. Nasza pokora musi 
płynąć z serca i być wyrazem naszej 
radości! Bóg narodził się w żłobie, 
z którego jadło bydło, dziś pragnie 
narodzić się w naszych sercach. Po-
zwólmy na to, bo tylko tam, gdzie jest 
Bóg, tam jest radość. 
Jeśli chcemy, by nasze serca były 
kołyską dla Chrystusa, musimy być 
ludźmi prostoty, a zarazem chrześci-
jańskiej radości.

ks. Krzysztof Hawro
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Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu 
handlu w niedziele
24 listopada br. Sejm RP uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Wejdzie ona w życie  
1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku będą dwie niedziele 
handlowe tj. pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, a w 2019 r. ostatnia niedziela w miesiącu. 
Od 2020 roku zakaz handlu obo-
wiązywał będzie już we wszystkie 
niedziele, oczywiście z pewnymi 
odstępstwami.
Należy podkreślić, że do sejmowego 
procedowania projekt ustawy trafił 
jesienią 2016 r. jako inicjatywa oby-
watelska autorstwa Komitetu Ini-
cjatywy Ustawodawczej, w którego 
skład wchodzi m.in. NSZZ „Solidar-
ność”. Już 22 września ubiegłego roku 
projekt skierowano do I czytania na 
posiedzeniu Sejmu, a 6 październi-
ka 2016 r. odbyło się jego I czytanie.  
22 marca 2017 r. wpłynęło w przed-
miocie tej ustawy stanowisko rządu, 
po czym projekt trafił do prac w ko-
misjach. 12 października br. przed-
stawiono sprawozdanie podkomisji, 
a 22 listopada 2017 roku odbyło się  
II czytanie na posiedzeniu Sejmu. 
Klub Prawa i Sprawiedliwości w ra-
mach tzw. Zjednoczonej Prawicy 
zgłosił poprawki wprowadzając od 

marca 2018 r. dwie wolne niedziele  
w miesiącu, a od 2019 r. trzy wolne 
niedziele. Zgodnie ze stanowiskiem 
posłów całkowity zakaz niedzielne-
go handlu będzie obowiązywał od 
2020 r. Wprowadzenie ograniczeń  
w handlu w niedzielę to dobry po-
mysł. Ma przede wszystkim swój wy-
miar rodzinny. Pracownicy, którzy 
w niedzielę muszą pracować mają 
czas wolny, który mogą przeznaczyć 
na spędzenie go z rodziną i najbliż-
szymi, na odpoczynek i wzajem-
ną integrację. Ograniczenie handlu  
w niedzielę jest czymś normalnym  
w Europie. Praktycznie całkowity 
zakaz obowiązuje w Niemczech, 
Norwegii, Austrii, Szwajcarii, a wy-
jątki dotyczą tylko np. stacji benzyno-
wych. Częściowe zakazy obowiązują 
w m.in. w Hiszpanii czy we Francji  
i Wielkiej Brytanii. 
W Polsce takie rozwiązania popiera 
spora część społeczeństwa, w tym 

pracownicy, część pracodawców,  
a także Episkopat Polski.
Przypomnę, że ustawa nie prze-
widuje zakazu handlu w niedziele  
w piekarniach, cukierniach, lodziar-
niach, na stacjach paliw płynnych,  
w kwiaciarniach, w przypadku han-
dlu kwiatami, wiązankami, wień-
cami i zniczami przy cmentarzach,  
w zakładach pogrzebowych, w skle-
pach z pamiątkami, w sklepach z pra-
są, biletami komunikacji miejskiej, 
czy placówkach pocztowych. Nie-
prawdziwe są więc zarzuty, że zakaz 
sparaliżuje handel pamiątkami czy 
usług związanych z turystyką. Każ-
dy, kto przeczytał zapisy ustawy wie,  
iż z zakazu wyłączono także placów-
ki handlowe w zakładach hotelar-
skich oraz prowadzące działalność w 
zakresie kultury, sportu, oświaty, tu-
rystyki, a także wypoczynku. Wyłą-
czone są także placówki organizowa-
ne wyłącznie na potrzeby festynów, 

jarmarków czy tzw. imprez okolicz-
nościowych. Zakupy będzie można 
także zrobić w placówkach handlo-
wych na dworcach, w portach i przy-
staniach morskich, w portach lot-
niczych, w strefach wolnocłowych, 
w środkach komunikacji miejskiej  
i autobusowej. Nie sprawdzą się tak-
że straszenia przeciwników ustawy, 
którzy podnoszą kwestię ogranicze-
nia wolności właścicieli firm zajmu-
jących się handlem. Sklep, którego 
właściciel będzie chciał pracować  
w niedziele, będzie mógł go otwo-
rzyć, jednak to on osobiście będzie 
musiał pracować. To dobitnie poka-
zuje, że ustawodawcy chodzi o dobro 
pracowników.
Warto także nadmienić, że polskie 
społeczeństwo jest społeczeństwem 
katolickim, a świętowanie dnia Pań-
skiego, w tym niedzieli, jest jednym 
z przykazań zawartych w Dekalogu. 
Głosując za wprowadzeniem zaka-

zu handlu w niedzielę, brałem pod 
uwagę także ten aspekt. W ten spo-
sób nie tylko rodziny będą mogły być 
razem w te wyjątkowe dni, ale także 
będą mogły spełniać obowiązek swej 
wiary, poprzez godne świętowanie 
dnia Pańskiego. To obowiązek mo-
ralny wszystkich wierzących. Mówi o 
tym Katechizm Kościoła Katolickie-
go: Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego  
po całym swym trudzie, jaki podjął” 
(Rdz 2,2), tak również życie ludzkie 
składa się z pracy i odpoczynku. Usta-
nowienie dnia Pańskiego przyczynia 
się do tego, by wszyscy korzystali  
z wystarczającego odpoczynku i czasu 
wolnego, który mogliby poświęcić życiu 
rodzinnemu, kulturalnemu, społeczne-
mu i religijnemu.

Poseł na Sejm RP
Piotr Olszówka



5

Wywiad

www.radiozamosc.pl� Nr�12/01�[36/37]�Grudzień�2017/Styczeń�2018

Aby poznać Ducha Świętego…
Od Niedzieli Chrztu Pańskiego (7 stycznia 2018) w kościołach naszej diecezji, 10 minut przed 
każdą Mszą Świętą będziemy mogli usłyszeć katechezy o Duchu Świętym. 

Jest to jedna z form realizacji Pro-
gramu Duszpasterskiego dla Ko-
ścioła w Polsce na lata 2017-2019, 
zatytułowanego „Jesteśmy napeł-
nieni Duchem Świętym”. Czym jest 
katecheza dorosłych i jakie tematy 
zostaną w niej poruszone - tego do-
wiemy się z wywiadu z ks. dr. Pio-
trem Spyrą, redaktorem katechez  
i pracownikiem Wydziału Duszpa-
sterstwa Ogólnego.

Andrzej Rzemieniak: Skąd pomysł 
na katechezy? 
Ks. Piotr Spyra: Pomysł zrodził się  
z dwóch inspiracji. Pierwszą z nich 
był program duszpasterski na naj-
bliższe dwa lata, który opracowali 
biskupi w Polsce. Będzie on miał za 
zadanie przybliżyć wszystkim wier-
nym osobę Ducha Świętego. Drugą 
inspiracją jest analiza rzeczywisto-
ści: w ostatnich latach mamy wraże-
nie, że wśród dorosłych osób coraz 
częściej pojawia się zjawisko tzw. 
„analfabetyzmu religijnego”. Jest to 
postawa, w której wierni nie znają 
podstawowych prawd wiary, liturgii  
i moralności chrześcijańskiej. Nie 
wiedzą, jak się zachować w kościele, 
jak przygotować się do przyjęcia sa-
kramentów itp. Jeden z profesorów 
KUL mawia, że „Pan Jezus katechi-
zował dorosłych, a głaskał dzieci. My 
natomiast robimy dziś w Kościele 
odwrotnie - głaszczemy dorosłych, 
a katechizujemy dzieci”. Jest w tym 
dużo prawdy, gdyż wymagamy od 
dzieci dogłębnej znajomości prawd 
wiary, formacja dorosłych natomiast 
pozostawia wiele do życzenia. 
Jak dorosły człowiek może rozwi-
jać swoją wiarę? 
Przede wszystkim musi tego chcieć  
i musi widzieć taką potrzebę. Proble-
mem katolików jest dziś to, że wie-
le czynności religijnych wykonują 
bezmyślnie, a ich wiara sprowadza 
się do zewnętrznych przejawów re-
ligijności. Tymczasem wiara nie jest 
tym samym, co religijność. Można 
chodzić do kościoła co niedzielę,  
a można być niewierzącym. Dzieje się 
tak, gdy po wyjściu z kościoła taki ka-
tolik żyje zupełnie świeckim życiem,  
a Ewangelia ma tak naprawdę nie-
wielki wpływ na jego system war-
tości, relacje itp. Aby tak nie było, 
potrzebna jest stała i systematyczna 
formacja, czyli coś więcej niż nie-
dzielna Msza Święta. Pięknie wyraża 
się o tym dokument Catechesi Tra-
dendae 43:
„Dlatego wiara [dorosłych katolików] 
winna być stale oświecana, wzmacnia-
na i odnawiana, aby przeniknęła całą 
działalność doczesną, za którą są od-
powiedzialni. Aby zaś katecheza mogła 

być tak skuteczna, powinna być ciągła; 
będzie bowiem rzeczywiście daremna, 
jeśli zatrzyma się na samym progu wie-
ku dojrzałego”.
Oznacza to, że Kościół zaprasza każ-
dego wiernego, aby w jakiś sposób 
pogłębiał swoją wiarę, tym bardziej, 
że w dzisiejszych czasach naprawdę 
łatwo ją stracić. O ile dzieci są w jakiś 
sposób „przymuszone” do uczęsz-
czania na religię, o tyle w przypad-
ku dorosłych, oni sami muszą tego 
chcieć. Najprostszą metodą formacji 
dorosłych jest wstąpienie do jakiejś 
wspólnoty. Wiemy jednak, że z róż-
nych powodów nie wszyscy mogą 
to uczynić. Stąd zrodził się pomysł,  
by najważniejsze tematy wiary omó-
wić wtedy, kiedy wierni są zgroma-
dzeni w kościele, a więc przed nie-
dzielną Eucharystią. 
Jakie tematy będą poruszane pod-
czas katechez? 
W pierwszym roku chcemy skupić 
się na sakramencie chrztu św. Jest 
to pierwszy sakrament, jaki otrzy-
maliśmy, który otwiera nam drogę 
do pozostałych skarbów Kościoła. 
Niestety bardzo często nie zdajemy 
sobie sprawy z tego chrzcielnego 
obdarowania, a jednocześnie zobo-
wiązań, jakie z nich wypływają. Choć 
jest to sakrament, którego udziela 
się tylko raz, jego skutki są trwałe,  
a jednym z nich jest to, że staliśmy 
się „świątynią Ducha Świętego”. Z te- 
go powodu uznaliśmy, że będziemy 
odkrywać, jak Duch Święty działa  
w każdym z nas na mocy tego sa-
kramentu. Gdy przygotowywałem te 
katechezy i czytałem chociażby Ka-
techizm Kościoła Katolickiego, sam 
odbyłem niezwykłą duchową podróż 
w kierunku własnego chrztu i byłem 
głęboko zdumiony bogactwem tego 
sakramentu. Argumentem za ta-
kim tematem katechez jest również 
ostatni pięcioletni program duszpa-
sterski KEP (2013-2017), ukierunko-
wany właśnie na chrzest, który m.in. 
poprzez intensywne przygotowania 
do Światowych Dni Młodzieży nieco 
nam umknął w duszpasterstwie. Gdy 
odkryjemy czym jest chrzest, skupi-
my się na kolejnych sakramentach 
inicjacji chrześcijańskiej: bierzmo-
waniu i Eucharystii oraz na tym, jak 
łączą się one z osobą Ducha Święte-
go. 
Kto będzie czytał te katechezy?
Ksiądz Biskup w stosownej odezwie 
zaproponował, aby czytali je zarów-
no kapłani, jak i siostry zakonne, ka-
techetki, katecheci i wierni świeccy. 
Każda parafia będzie zatem mogła 
dostosować czytanie katechez do 
swoich możliwości i wykorzystać 
miejscowy potencjał. 

Mogą to być np. osoby z grup mo-
dlitewnych, rodzice ministrantów, 
rada parafialna i tak naprawdę każdy,  
kto będzie umiał ładnie przekazać 
te treści. Liczymy na to, że przez 
zaangażowanie świeckich, kapłani 
odkryją, jakie talenty posiadają ich 

parafianie, a sami wierni poczują od-
powiedzialność za swój lokalny Ko-
ściół, włączając się w to dzieło. 
Dziękuję za rozmowę.

Z ks. dr. Piotrem Spyrą 
rozmawiał Andrzej Rzemieniak
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Zawodnicy reprezentowali rejony: 
zamojski, hrubieszowski, luba-
czowski biłgorajski. Tegoroczny 
Turniej wpisany był w świętowa-
nie 25. lecia Diecezji Zamojsko – 
Lubaczowskiej. 

Zwycięzcy poszczególnych katego-
rii, będą reprezentować naszą die-
cezję na szczeblu ogólnopolskim.
Gdy zakończyły się mecze fina-
łowe, niewątpliwą atrakcją dla 
uczestników turnieju i kibiców, 
była seria rzutów karnych, które 
wykonywali organizatorzy i zapro-
szeni goście. Jako pierwszy swój 
strzał oddał bp Marian Rojek. 
Kolejnym punktem spotkania, była 
ceremonia wręczenia medali i pu-
charów.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął ks. biskup Marian Ro-
jek, zaś organizatorem wydarzenia 
było Duszpasterstwo LSO Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej.

Komunikat końcowy:
SZKOŁY ŚREDNIE 
- lektorzy starsi
1. Parafia Tomaszów Lub. pw. Naj
    świętszego Serca Pana Jezusa
2. Parafia pw. Świętej Bożej Opatrz
     ności w Zamościu
3. Parafia Huta Krzeszowska pw. 
     Podwyższenia Krzyża Świętego
4. Parafia Czerniczyn pw. Św. Jana 
     Chrzciciela

Król Strzelców: 
Kacper Nastałek-Tomaszów Lub.
Najlepszy Zawodnik:  
Jan Raczkiewicz-Tomaszów Lub.
Najlepszy Bramkarz: 
Szymon Dybała-Zamość
Nagroda Fair Play: 
Grzegorz Kulik-Zamość

GIMNAZJUM - lektorzy
1. Parafia Miączyn pw. św. Michała 
     Archanioła
2. Parafia Stary Dzików 
     pw. Trójcy Przenajświętszej

3. Parafia Tarnogród 
     pw. Przemienienia Pańskiego
4. Parafia Sitaniec 
     pw. Św. Bartłomieja Ap.

Król Strzelców: 
Łukasz Hrysiak-Miączyn 3 bramki
Najlepszy Zawodnik: 
Sebastian Chodacki-Miączyn
Najlepszy Bramkarz:  
Arkadiusz Brzyski-Stary Dzików
Nagroda Fair Play: 
Dawid Gruszecki-Miączyn
 
SZKOŁY PODSTAWOWE KL. V-VI  
- ministranci starsi
1. Parafia Oleszyce 
     pw. Narodzenia NMP
2. Parafia Miączyn 
     pw. Św. Michała Archanioła
3. Parafia Łabunie 
     pw. MB Szkaplerznej
4. Parafia Łukowa 
     pw. Wniebowzięcia NMP
Król Strzelców: 
Jakub Lorenc-Oleszyce 7 bramek

XV Finał Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Liturgicznej Służby Ołtarza 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej odbył się w sobotę (25 listopada) 
na hali zamojskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sportowe zmagania 
poprzedziła uroczysta Msza Święta w zamojskiej Katedrze.

XV Finał Turnieju Liturgicznej Służby Ołtarza 

Najlepszy Zawodnik: 
Jakub Lorenc-Oleszyce

Najlepszy Bramkarz: 
Aleksander Puka-Oleszyce
Nagroda Fair Play: 
Kacper Czerniak-Łukowa
 
SZKOŁY PODSTAWOWE KL. III-IV 
- ministranci młodsi
1. Parafia Oleszyce 
     pw. Narodzenia NMP
2. Parafia Lipsko k. Zamościa 
     pw. Św. Jana Chrzciciela

3. Parafia Zawalów 
     pw. MB Różańcowej
4. Parafia Górecko Kościelne 
     pw. Św. Stanisława Biskupa

Król Strzelców: 
Norbert Sopel-Oleszyce 10 bramek
Najlepszy Zawodnik: 
Norbert Sopel-Oleszyce
Najlepszy Bramkarz: 
Paweł Detko-Lipsko k/Zamościa
Nagroda Fair Play: 
Samuel Kulik-Górecko Kościelne

Arkadiusz Efner

R E K L A M A
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 Poniedziałek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. A. Zdunek
 03:00 Muzyczny przekładaniec
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. A. Zdunek
 06:25 Powitanie
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o miłości  

 - ks. M. Pastuszak
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 AgroKwadrans
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi muzyczne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o miłości  

 - ks. M. Pastuszak
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. A. Zdunek 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:00 Zjednoczeni w Duchu 
 18:00 Transmisja mszy św. z kościoła  

pw. św. Brata Alberta 
w Zamościu 

 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:10 Audyje samorządowe
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o miłości  

 - ks. M. Pastuszak
 22:00 Moja mała i duża Ojczyzna  

(1 i 3 pon.m)/ 
Na zdrowie (2 i 4 pon.m)

 23:30 Katechizm na warsztat
 23:45 AgroKwadrans
 23:55 Pasterski Głos

 Wtorek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. D. Koper
 03:00 Moja mała i duża Ojczyzna 

Na zdrowie
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. D. Koper
 06:25 Powitanie
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Józefa w Tomaszowie  
Lubelskim

 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody

 08:10 Piosenka Tygodnia
08:20 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:40 Twoje prawa
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:40 Słowo o słowie
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Powiedz życiu TAK
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. D. Koper 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:00 Transmisja mszy św. z Bazyliki 

Objawień św. Antoniego  
w Radecznicy

 18:00 Ecclesia
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:05 Fair play
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza misyjna- ks. A. Łuszcz
 22:00 Nocna zmiana
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Środa 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. W. Galant
 01:00 Ecclesia
 03:00 Fair play
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
06:00 Serwis z życia Kościoła
06:10  Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. W. Galant
 06:25 Powitanie
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o rodzinie 

 - ks. M. Sawka
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 09:40 Boży Rolnik
  10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Leśne Radio
14:00  Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia

 14:20 Książki na fali
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o rodzinie  

 - ks. M. Sawka
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie   

 - ks. W. Galant 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 17:00 Transmisja mszy św.  

z Sanktuarium Matki Bożej 
 w Krasnobrodzie

 18:00 Audycja ZS im. Kustronia  
w Lubaczowie / Katolickie 
Stowarzyszenie Obrońców Życia

 19:00 Różaniec z udziałem uczniów 
szkoły katolickiej

 19:40 Dobranocka
 20:00 AMDG Lista przebojów
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o rodzinie - 

ks. M. Sawka
 22:00 Misja specjalna
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Czwartek 
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

- ks. G. Chabros
 01:00 AMDG
 03:00 Misja specjalna
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. G. Chabros
 06:25 Powitanie
 06:40 Katechizm na warsztat 
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:10 Transmisja mszy św. z kaplicy 

św. Sebastiana w Watykanie
08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza o Kościele 

 - ks. M. Maciołek
 08:40 Przegląd prasy
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Felieton Fundacji  

 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 10:00 Wiadomości/Informacje  

z przejść granicznych/ 
Prognoza pogody

 10:10 Piosenka Tygodnia
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi diecezjalne
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza o Kościele  

 - ks. M. Maciołek
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
  Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. G. Chabros
 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 16:57 Liturgiczne ABC
17:00  Transmisja mszy św.  

z sanktuarium Matki Bożej  
Szkaplerznej w Tomaszowie  
Lubelskim

 19:00 Zamojszczyzna mniej znana. 
Podróże dalekie i bliskie

 19:00 Różaniec

 19:40 Dobranocka
 20:00 Króluj nam Chryste
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza o Kościele 

 - ks. M. Maciołek
 22:00 Audycja muzyczna MUSIC BOX
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Piątek                                                            
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. M. Mazurek
 01:00 Króluj nam Chryste
 03:00 Zamojszczyzna mniej znana
 05:20 Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP
 06:00 Wiadomości z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. M. Mazurek
 06:25 Powitanie
 06:30 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie
 07:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 07:20 Przegląd prasy
 07:40 Katechizm na warsztat
 08:00 Wiadomości/Radio z kierowcą/ 

Prognoza pogody
 08:10 Piosenka Tygodnia
 08:20 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 09:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 09:15 Bankomat
 10:00 Wiadomości/Informacje z przejść 

granicznych/Prognoza pogody
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:20 Przegląd prasy katolickiej
 11:00 Wiadomości/Serwis drogowy/ 

Prognoza pogody
 11:15 Rozmowa Dnia
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 12:10 Piosenka Tygodnia
 12:15 AgroFlesz
 12:30 Wiadomości z życia Kościoła
 12:50 Radiowa kuchnia
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:15 Muzyka do obiadu
 14:00 Wiadomości/Serwis sportowy/ 

Prognoza pogody
 14:10 Piosenka Tygodnia
 14:20 Zapowiedzi sportowe
 14:40 Wychowywać ale jak
 14:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:25 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. M. Mazurek 
Złota Księga Dobrodziejów Radia

 15:40 Rozmowa Dnia
 16:00 Co przyniósł dzień
 18:00 Transmisja mszy św. z kościoła 

pw. św. Michała Archanioła 
w Zamościu

 19:00 Koronka do Przenajdroższej 
Krwi Pana Jezusa

 20:00 Siloe
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:25 AgroFlesz
 21:30 Co przyniósł dzień
 21:50 Katecheza biblijna - ks. G. Bartko
 22:00 Misje nie z tej ziemi
 23:30 Katechizm na warsztat
 23:55 Pasterski Głos

 Sobota                                                                
 00:00 Bogurodzica
  Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. S. Korona
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Serwis z życia Kościoła
 06:10 Pasterski Głos
 06:15 Ewangelia dnia i rozważanie 

 - ks. S. Korona
 07:10 Amerykańska Częstochowa
 08:15 Powitanie
 08:20 Katecheza ewangelizacyjna 

 - ks. P. Spyra
 09:00 Wiadomości/Prognoza pogody

 09:15 Przegląd prasy katolickiej
 10:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 10:15 Leśne Radio
 11:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 11:10 Audycje samorządowe
 11:55 Pasterski Głos
 12:00 Anioł Pański
 12:05 Wiadomości/Prognoza pogody
 12:15 W duchu św. Dominika
 13:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 13:10 Zamojszczyzna mniej znana. 

Podróże dalekie i bliskie
 14:00 Wiadomości/Prognoza pogody
 14:15 Audycja o sanktuariach w diecezji
 14:40 Biuro prasowe Jasnej Góry
 14:50 Katecheza ewangelizacyjna 

 - ks. P. Spyra
 14:57 Dzienniczek św. s. Faustyny 

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

z Bazyliki w Łagiewnikach
 15:20 Ewangelia dnia i rozważanie  

 - ks. S. Korona
 15:25 Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:40 Felieton Fundacji  

 „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 16:00 Wiadomości z życia Kościoła/ 

Prognoza pogody
 16:15 Aktualności Radia Watykańskiego
 16:40 Reportaż Fundacji „Głos Ewangelii”
 17:15 Szkoły z wartościami
 18:00 Transmisja mszy św.  

z konkatedry w Lubaczowie
 19:00 Różaniec 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 19:40 Dobranocka
 20:00 Roztoczańska Lista Przebojów  

Ludowych - ks. K. Hawro
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:30 Wiadomości z życia Kościoła/ 
 21:50 Katecheza ewangelizacyjna - 

 ks. P. Spyra
 22:00 Zbierz myśli
 23:55 Pasterski Głos

 Niedziela                                                     
 00:00 Bogurodzica / Księga
 01:00 Szkoły z wartościami
 03:00 Leśne Radio
 05:20 Pacierz i Godzinki  

o Niepokalanym Poczęciu NMP
 06:00 Roztoczańska Lista Przebojów 

Ludowych
 06:55 Pasterski Głos
 07:00 Księga
 08:40 Katecheza o świętowaniu 

niedzieli - ks. K. Giera
 09:00 Ecclesia
 10:10 Piosenka Tygodnia
 10:15 W duchu św. Dominika
 11:15 Rozmowa Tygodnia
 11:40 Felieton Fundacji  

„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
 11:50 Pasterski Głos
 11:55 Anioł Pański
 12:00 Transmisja mszy św. 
 14:00 Muzyczny przekładaniec
 14:50 Katecheza niedzielna - ks. K. Giera
 14:47 Dzienniczek św. s. Faustyny  

Kowalskiej
 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

Złota Księga Dobrodziejów Radia
 15:30 Koncert życzeń
 16:45 Aktualności Radia Watykańskiego
 17:05 Niedziela Radiowa 
 18:15 Sanktuaria w diecezji
 19:00 Różaniec
 19:40 Dobranocka
 20:00 WSD/Z Bogiem przez świat/

Inżynieria duchowości
 21:00 Transmisja Apelu Jasnogórskiego
 21:50 Katecheza niedzielna - ks. K. Giera
 22:00 Okruchy tygodnia
 23:55 Pasterski Głos
R E K L A M A


