Komunikat

Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski.

Dnia 27 sierpnia 2019 r., na Jasnej Górze, po Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się
zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. Na początku obrad abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, skierował swoje
słowo do zebranych biskupów diecezjalnych.
1. Gościem specjalnym posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych był abp Światosław Szewczuk, Arcybiskup
Większy Kijowsko-Halicki i zwierzchnik Ukraioskiego Kościoła Greckokatolickiego. Podczas spotkania zostało
podpisane Stanowisko Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraioskiego Kościoła
Greckokatolickiego zatytułowane „W miłości i w prawdzie” na temat woli kontynuowania dialogu i
pragnienia głębszego pojednania. Biskupi wyrazili też nadzieję na ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem
pojednania polsko-ukraioskiego.
2. Dnia 1 września będziemy obchodzid 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To jedno z najtragiczniejszych
wydarzeo w historii naszego kontynentu – Europy, jak i całego świata. Święty Jan Paweł II, który przeżył II
wojnę światową, w liście do Konferencji Episkopatu Polski z 26 sierpnia 1989 roku napisał: „Wojna toczyła się
nie tylko na frontach, lecz jako wojna totalna uderzała ona w całe społeczeostwa. Deportowano całe
środowiska. Tysiące osób stawały się ofiarą więzieo, tortur i egzekucji (…) historyczna rzeczywistośd II wojny
światowej jest straszliwsza niż słowa, którymi można o niej mówid”. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji
ofiar II wojny światowej i o pokój na świecie. 1 września we wszystkich katedrach w Polsce zostaną
odprawione Msze św. w tej intencji. Biskupi proszą, aby w modlitwie wiernych w całej Polsce dodano
wezwanie za ofiary II wojny światowej i o pokój.
3. Wobec planowanego organizowania i finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) w
placówkach oświatowych zajęd dodatkowych w zakresie edukacji seksualnej,przypominamy, że wychowanie
dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest
ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizacja tej właśnie zasady wymaga, aby zgodnie z ustawą
o oświacie, propozycje zajęd dodatkowych mogły zgłaszad kompetentne podmioty kierujące się
chrześcijaoską antropologią. W nawiązaniu do „Apelu Komisji Wychowania Katolickiego KEP” z dn. 19
sierpnia br. Rada Stała KEP skierowała do Wydziałów Katechetycznych poszczególnych diecezji praktyczne
wskazówki dla rodziców w tej sprawie. Z tej racji, że wdrażanie edukacji seksualnej ma byd oparte na
standardach WHO, uwzględniających etapy 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 i więcej lat, wskazania zawarte w
wyżej wymienionym dokumencie Rady Stałej KEP odnoszą się do każdego etapu i formy edukacji. Stąd
rodzice chcąc uchronid swe dzieci przed deprawacją, mogą składad specjalne oświadczenia w przedszkolach
oraz innych placówkach wychowawczych.
4. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami napływających z różnych stron świata wyrazów poparcia dla
zdecydowanej postawy abp. Marka Jędraszewskiego, zaatakowanego za krytykę ideologii LGBT+. Dziękujemy
za wszystkie wyrazy wsparcia dla Księdza Arcybiskupa. Rada Biskupów Diecezjalnych w pełni popiera
stanowisko sformułowane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 8
sierpnia br. Wyrażamy naszą solidarnośd z krakowskim metropolitą. Modlimy się także za tych, którzy stają
się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyd miłości Chrystusa.
5. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą podczas Zebrania Plenarnego w czerwcu br. w
Świdnicy, z początkiem września w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie rozpocznie pracę Biuro Delegata
Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.
6. W związku z wydarzeniami, które mają obecnie miejsce w Polsce, biskupi diecezjalni kierują do wiernych
odrębny dokument „Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych
nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. Ponadto będzie opracowany dokument ukazujący
nauczanie Kościoła ws. LGBT+.
7. Na początku roku szkolnego biskupi zwracają się z serdecznym apelem i prośbą: Szkoła powinna byd
miejscem nauki i rozwoju młodych ludzi. Powinna byd też miejscem spokojnym i przyjaznym, a także
środowiskiem, w którym zgodnie współpracują ze sobą zarówno nauczyciele, wychowawcy, katecheci jak i
rodzice z uczniami. Wszystkim powinno zależed na dobru dzieci, młodego pokolenia, które ma prawo
dorastad i dojrzewad w środowisku będącym przykładem pokoju, wolnym od przemocy i agresji.
Z Jasnej Góry, duchowej stolicy Polski, biskupi błogosławią Rodakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Wraz z
rolnikami dziękują Bogu za tegoroczne plony oraz życzą wszystkim pokoju ducha i wiernego trwania przy
Chrystusowej Ewangelii. Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych. Jasna Góra, 27 sierpnia 2019 r.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców i prawnych opiekunów: według doniesieo medialnych, w niektórych
miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie edukacji seksualnej, lub tzw. edukacja antydyskryminacyjna.
Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyd w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych
opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści
niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie
kształcenia, należy złożyd w szkole specjalne oświadczenie. A oto wzór: www.katecheza.episkopat.pl
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (PDF), Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (DOC)
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Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami
zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –
nie wyrażam zgody, aby moje dziecko
.............................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą
edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na
danym etapie kształcenia.
Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie o planowanych
inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia (mój numer telefonu ......................................).
W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję kompetentne instytucje
państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie bronić dóbr osobistych mojego dziecka na
drodze postępowania cywilnego.

...................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Edukacja seksualna dzieci w szkołach:

https://youtu.be/eGtZ2huXTS4
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DUSZPASTERSKIE

W poniedziałek uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 2 w RabceZdroju rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 8.15. Po Mszy Św. dzieci z oddziału przedszkolnego, kl. I i IV
zapraszamy na akademię do sal i gimnastycznej. Uczniowie pozostałych klas spotykają się w swoich klasach.
Informacja o numerach sal jest wywieszona w gablocie przy kościele oraz przy wejściu do szkoły. Inauguracja
roku szkolnego w katolicklej Szkole im Świętej Rodziny z Nazaretu przy ul Brzozowej, prowadzonej przez
Centrum Edukacyjne Archidiecezji Krakowskiej o godz 8.15 w naszym kościele. Młodzież szkół średnich
zapraszamy na Mszę św na rozpoczęcie roku szkolnego - o godz 18 30.

We wtorek - wspomnienie św Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę " Galilea" o godz 17 30.

W środę - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30.
W czwartek o godz 18 00 wypominki roczne i modlitwy za zmarłych, Msza św za wypominanych, a po
Mszy Św. Godzina Święta, którą poprowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W piątek przypada I piątek miesiąca. Spowiedź dla wszystkich od godz 16 30. Msza Św. o 17.00.
W sobotę o godz. 7.00 Msza św. w intencji matek oczekujących potomstwa, z błogosławieństwem.
Nauki przedślubne dla narzeczonych rozpoczynają się 07.09, w sobotę o godz. 16.00 w sali katechetycznej.
Prasa katolicka jest do nabycia w salce przy kościele. Polecamy gazetkę" CHIT n - Polska pod Krzyżem.
W przyszłą niedzielę, XXVII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymka
tradycyjnie rozpocznie się Drogą Krzyżową o godz 9.00 przy stacji " U Piłata” . O godz. 11 00
przy ołtarzu polowym odbędzie się Msza św w intencji rodzin i małżeostw naszej Archidiecezji,
której będzie przewodniczył Ks Abp Marek Jędraszewski. Wyjazd Pielgrzymki z parkingu przy
naszym kościele o godz 6 00 rano. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia do
wykorzystania wolnych miejsc.
Kaplica adoracji: http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Najswietszy-Sakrament-w-Kaplicy-Adoracji/idn:3709

W przyszły poniedziałek o godz. 18/30 Msza Święta,
na którą zapraszamy Rodziców i Młodzież z klas VIII-ych,
którzy przyjmą Sakrament Bierzmowania w roku 2020.
Na Mszy Świętej Kazanie, a po Mszy Świętej w kościele
spotkanie dla Rodziców i Młodzieży.
Poczta Polska w Rabce poszukuje chętnych do prowadzenia Agencji Pocztowej przy okazji prowadzenia swojej działalności. O
szczegółach informacji udziela Pani Naczelnik Urzędu Pocztowego w Rabce.

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św Wincentego a'Paulo w Rabce-Zdroju składa na ręce Ks. Proboszcza serdeczne podziękowanie
Parafianom za ofiarny Udział w kweście na rzecz ludzi ubogich, która odbyła się przy naszym kościele w niedzielę 25 sierpnia br
Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na bieżącą działalnośd prowadzonej przez Stowarzyszenie Kuchni dla Ubogich.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie " Polska pod Krzyżem" na
lotnisku we Włocławku - Kruszynie. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania do dnia 12 września przed południem I od 8 30 - 10 30 I. Wyjazd
autokaru spod naszego kościoła w sobotę 14 września o godz 4 00 rano. Organizatorzy
proszą o zabranie ze sobą domowych krzyży, jak równleż stołeczków lub kocyków do
siedzenia, ciepłych rzeczy oraz przeciwdeszczowych na wypadek trudnej pogody.
Szczegółowy program modlitwy jest umieszczony w gablocie przy kościele i na:
http://parafia.rabka.swmm.eu/Wiadomosci_2019-08-25.pdf https://www.polskapodkrzyzem.pl/#program

Program
09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech
Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek.
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzyżowa.
21:00 Apel Jasnogórski: na żywo z Jasnej Góry.
21:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli(Święto Matki Bożej Bolesnej)

