Jak przeciwdziałać ?
A jeśli już zauważasz u siebie
lub bliskich wycofanie się z
aktywności rodzinnej czy społecznej,
zmienne stany nastroju, agresywność,
drażliwość w przestrzeni rozmów o
finansach, ciągły nieuzasadniony brak
pieniędzy- mogą to być symptomy
nałogowego hazardu; zacznij szukać
pomocy może wpierw na stronach
www.anonimowihazardzisci.org;
www.12krokow.com.pl
Bądź czujny wobec nielegalnego hazardu, on może zniszczyć Ciebie lub Twoją Rodzinę;
dzwoń 800 060 000; wyślij e-mail
powiadom-clo@mofnet.gov.pl
Komu to służy ?
Tomasz Krzyżak informuje
czytelników "Rzeczpospolitej", że
co dwa lata Polskie Stowarzyszenie
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
(PKWP) opracowuje specjalny raport na temat sytuacji chrześcijan na
świecie. Jak czytamy, w najnowszej
publikacji, która obejmuje okres od
października 2012 r. do czerwca
2014 r., monitoringiem objęto 196
krajów na świecie. Eksperci uznali,
że w 81 z nich wolność religijna jest
ograniczona w wysokim lub średnim zakresie. W 14 krajach powodem tego stanu rzeczy jest występu-

jący ekstremizm religijny, a z kolei w 6
jest to spowodowane panującym na
danym terytorium reżimem.
Autorzy raportu zauważają
jednak, że wolność religijna ograniczona jest również w krajach zachodnich,
które przynależą do kręgu cywilizacji
chrześcijańskiej. W raporcie zwrócono
również uwagę na kwestię wolności
religijnej w Polsce.
W przekonaniu autorów raportu,
w Polsce w ostatnich latach doszło do
"wzrostu agresji i podniesienia antyklerykalizmu do rangi postawy, która może
być akceptowana społecznie"( To znaczy w wyniki manipulacji medialnej zezwolenie społeczne na nienawiść). Jako
winnych, autorzy raportu wskazują środki masowego przekazu. Przykładem jest
dziennikarz Tomasz Lis, od 2012 r. redaktor naczelny tygodnika "Newsweek
Polska", która publikowała cykl antyklerykalnych artykułów. Zdaniem PKWP,
podsycanie przez media nastrojów antyreligijnych jest "przyczyną ataków przemocy werbalnej i fizycznej wobec katolików oraz dewastacji obiektów sakralnych, do których dochodzi w Polsce coraz częściej". Więc komu służy podsycanie takiej nienawiści i każdej nienawiści? Opracowano na podstawie serwisu informacyjnego KAI, dziennika
Rzeczpospolita
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Chrzest Jezusa
Niedziela Chrztu Pana Jezusa jest dobrą okazją do tego, by powrócić do tajemnicy własnego
chrztu. Sakrament chrztu jest dla
człowieka wierzącego powodem radości, gdyż wprowadza człowieka w
życie samego Jezusa Chrystusa i
otwiera na ludzi, na wspólnotę Kościoła przyobleczonego światłem
Zmartwychwstałego. Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko czy potrafisz się radować faktem Twego
chrztu? Czy potrafisz się radować
faktem chrztu Twoich dzieci? Czy
potrafisz się radować faktem bycia
Rodzicem chrzestnym?
Chrześcijanin ma być człowiekiem odważnym, otwartym i
przede wszystkim kochającym, szanującym
drugiego
człowieka.
Chrześcijanin ma czuć się odpowiedzialnym za swoją parafię i za Kościół powszechny. Czy jesteśmy
tego świadomi? Chrzest wydaje
owoce, gdy ochrzczony jest świadkiem Jezusa Chrystusa. Gdy
ochrzczony prowadzi duchową wal-

kę między dobrem a złem, pomiędzy
systematycznością a lenistwem, pomiędzy nienawiścią a przebaczeniem i
wybiera drogę świadectwa przez dobro, systematyczność, przebaczenie
któregoś dnia usłyszy wyznanie samego Boga: Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam
upodobanie.
Piknik ?
Od 2008 roku podejmowaliśmy wysiłek integracji parafii poprzez
piknik kolędowy. Temu zdarzeniu towarzyszyły różne pomysły, próbujące
ukazać piękno okresu Bożego Narodzenia. W tym roku pragniemy podjąć
wysiłek stworzenia warsztatów kolędowych pod kierunkiem profesjonalnych dyrygentów i kompozytorów, by
w jeszcze innej formie odkrywać bogactwo kolędowania.
Do udziału w warsztatach na
obecną chwilę jest już zgłoszonych 80
osób, w różnym wieku, w różnych
głosach, ale połączonych jednym pragnieniem, aby jak najpiękniej wyśpie-

wać Bogu chwałę kolędami i pastorałkami. Wyśpiewać tę chwałę również i z tego względu, że nasza parafia w czerwcu tego roku przeżywa
35. lecie swego istnienia, a 2016
roku świętujemy 1050-lecie chrztu
Polski i Światowe Dni Młodzieży.
Ideę integracyjną styczniowego pikniku spróbujemy przenieść
na czerwiec z racji wspomnianej 35.
rocznicy powołania parafii św. Stanisława Kostki.
To już niebawem
Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne SOLI DEO GLORIA to
cenny czas dla każdego, kto chciałby ulepszyć swój śpiew, otrzymać
wskazówki i porady na temat wydobywania czystych dźwięków, lepiej poznać pracę śpiewaków i chórzystów, a przy tym wielbić Boga
całym sobą. Zaplanowane są również konferencje liturgiczne, które
wygłosi ks. dr Bogusław Grzebień Dyrektor Studium Organistowskiego w Zielonej Górze. Praca muzyczna obejmować będzie różne
aspekty: rozgrzewka wokalna, ćwiczenia w głosach, praca z instrumentalistami , wspólne wykonywanie utworów muzycznych zmierzające do finału – celebracji liturgicznej zakończonej koncertem.
Ufamy, że powstanie nietypowa, ale porywająca modlitwaśpiewem wykonana. Doświadczenia wcześniejszych warsztatów pokazuje, że po trzech dniach ciężkiej

pracy efekt zaskakuje pozytywnie nie
tylko uczestników. Gwarantuje to profesjonalizm zaproszonych dyrygentów: Piotr Pałka - skomponował
Hymn Ogólnopolskiego Spotkania
Młodzieży z Benedyktem XVI oraz
poprowadził 500-osobowy chór i orkiestrę podczas tego spotkania, Paweł
Bębenek - dyrygent, kompozytor,
twórca muzyki liturgicznej (np. Jutrznia za nienarodzonych), Jakub Tomalak - założyciel i dyrygent chóru Musica Nova Calisiensis, Hubert Kowalski - współtwórca zespołu Deus Meus,
kompozytor, dyrygent i producent
muzyczny.
Uczestnicy warsztatów mówią o czerpaniu prawdziwej radości
ze śpiewu, a wierni odbierają ich
śpiew jako piękną modlitwę, która porusza i przemienia ich serca. Wierzymy, że i u nas będzie tak samo, a hasło warsztatów – Tylko Bogu chwała
– ziści się w pełni. Ewa i Piotr Juryk.
Jeśli chcesz uczestniczyć w
warsztatach, to: wlm.sulechow@gmail.com
tel. Ewa Juryk: 697607978 Magdalena Szalpuk: 505577131
Zajęcia warsztatowe odbędą
się w dniach 23 – 25 stycznia w Sulechowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Piaskowej 53
Natomiast Msze św. z kolędami w wykonaniu uczestników warsztatów w kościele św. Stanisława Kostki w piątek 23 stycznia o godz. 20.00;
w sobotę 24 stycznia o godz. 19.30; w
niedzielę 25 stycznia o godz. 13.15.

Zimowisko w Karpaczu
Ostanie dni zgłoszeń na organizowane przez parafię zimowisko dla dzieci i młodzieży podczas
zimowych ferii. Zgłoszenia, wszelkie
informacje u ks. Macieja. Spotkanie
organizacyjne dla uczestników i ich
rodziców w niedzielę 18.01.2015. po
Mszy św. wieczornej.
Kurs przedmałżeński
Kurs przedmałżeński w parafii
św. Stanisława Kostki rozpocznie się
w piątek 20 lutego o godz. 19.00. Spotkania w piątki i soboty o godz. 19.00,
w niedzielę o godz. 14.15. Kolejne Dni
spotkań w lutym 20, 21, 22, 27, 28, w
marcu 1, 6, 7 marzec. Zgłoszenia na
adres: henrywoj@interia.pl
Hazard uzależnia
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w obliczu pojawiających się nowych zagrożeń
kieruje apel Nie daj się uzależnić
od hazardu.
Wiele się słyszy, mówi i
wie o uzależnieniach typu: alkohol,
papierosy, narkotyki, czasem dokładamy do szeregu uzależnień kawę
lub słodycze. Ale czy zwracamy
uwagę na nowy typ uzależnienia,
jakim jest hazard?! Toto-lotek,
zdrapki, zakłady bukmacherskie,
automaty z grami, kasyno. Wszystko jest dla ludzi! Ale wszystko to
powinno mieścić się w odpowiednich granicach.
Widząc realne zagrożenie

grami, mającymi na celu korzyść finansową Służba Celna rozpoczęła akcję pod hasłem „Nie daj się uzależnić
od hazardu”. Problemu związanego z
uzależnieniem od hazardu nie można
bagatelizować. O ile jednorazowe,
przypadkowe oddanie się takim rozrywkom nie jest grzechem, o tyle
świadome wykraczanie poza przyjęte
społecznie granice poprzez zaniedbywanie relacji międzyludzkich, bezmyślne wydawanie pieniędzy, często
też pożyczanie ich świadczy o uzależnieniu. Do nowych uzależnień dodać
można także uzależnienie od facebooka, które może nie czyni strat materialnych (o ile nie przesiadujemy na
portalu w pracy), to jednakże może
negatywnie wpływać naszą naturę
społeczną. Uzależnienia niszczą osobowość człowieka, negatywnie oddziałują na nasze otoczenie. Są przyczyną rozbitych więzi międzyludzkich
(przyjaźni, miłości). Rujnują także finansowo nie tylko uzależnioną osobę,
lecz często jego bliskich.
Ku wolności wyswobodził nas
Chrystus (Ga 5,1). Kościół otacza
opieką i wspiera wszystkich uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu. Wskazuje na środki pomocne w
walce z nałogiem, takie jak modlitwa,
korzystanie z sakramentów pokuty i
Eucharystii. Wolność jest w nas –
moglibyśmy krzyczeć za bł. Jerzym
Popiełuszko. Pamiętajmy by tak, jak
mówi przykazanie kościelne zachowywać umiar nie tylko w jedzeniui piciu,
ale w każdej dziedzinie życia.

