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Ojciec Święty przypomniał, że najbliższy piątek,
19.III, w uroczystość św. Józefa, rozpocznie się

Rok Rodziny „Amoris laetitia”:

19 MARCA ROZPOCZNIE SIĘ TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA

szczególny czas wzrastania w miłości rodzinnej.
Zachęcił do odnowionego i twórczego impulsu
duszpasterskiego, aby rodzina znalazła się w
centrum uwagi Kościoła i społeczeństwa.
Zapewnił o modlitwie, aby każda rodzina mogła
odczuć w swoim domu żywą obecność Świętej
Rodziny z Nazaretu. „Niech ona napełnia nasze
małe wspólnoty domowe szczerą i wielkoduszną
miłością, będącą źródłem radości również w
próbach i trudnościach” – życzył na zakończenie
Franciszek.

fot. https://pixabay.com/pl/photos/stopy-dziecka-nogi-baby-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-4260035/

W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”, chcemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia. Okazją, będzie
Tydzień Modlitw: 19-25.03.2021. Obejmiemy modlitwą nienarodzone dzieci, rodziców, personel medyczny, dziennikarzy i ludzi
domagających się zabijania nienarodzonych dzieci. „Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 000 000 000 kombinacji
genetycznych. Co więcej, życie ludzkie rozpoczyna się od poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celowych, zaprogramowanych
genetycznie zmian, dzięki którym maleńka komórka szybko rozwinie się w noworodka, niemowlę, dziecko, nastolatka, osobę
dojrzałą, starca” – czytamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Codzienna modlitwa: rozważania fragmentów listu apostolskiego papieża Franciszka „Patris corde”, Litania do św. Józefa i
modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”.
Do modlitewnej inicjatywy można się zapisać na: zazyciem.pro-life.pl oraz telefonicznie: 12 311 02 60. Broszurę z
rozważaniami można pobrać ze strony internetowej. Można ją również bezpłatnie zamówić telefonicznie w formie drukowanej.
VIDEO: https://youtu.be/pYpFBA6hYuY Tagi: św. Józef, Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

– Małżeństwo to najpiękniejszy sposób pokonania samotności i najpiękniejszy sposób
bycia ze sobą kobiety i mężczyzny. Największa miłość, bezwarunkowa i na zawsze i
okazywana z bliska. To też najpiękniejsze miejsce rozwoju dzieci, bo dla nich
najważniejsze jest to co się dzieje między rodzicami.

Regulamin konkursu plastycznego „Święty Jan
Paweł II na ścieżkach Gorców”
§1 Cel konkursu
1. Zachęcenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do wyszukania śladów Św. Jana Pawła II w Gorcach;
2. Uczczenie 100 – leciał urodzin Świętego Jana Pawła II, który związany był w sposób bezpośredni z
Rabką-Zdrój do której przyjeżdżał jako Kardynał Karol Wojtyła. Jako Ksiądz, później Biskup,
Kardynał oraz Papież Jan Paweł II bywał w okolicy Rabki-Zdroju w Gorcach – stąd tytuł konkursu.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie
różnych technik plastycznych.

§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Święty Jan Paweł II na ścieżkach Gorców” jest Gorczański
Oddział Związku Podhalan z siedzibą w Rabce-Zdroju oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii
Magdaleny w Rabce-Zdroju.
§3 Założenia organizacyjne
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w podziale na następujące kategorie wiekowe:
- do lat 10;
- od 11 lat do 18 lat;
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o tych faktach.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).

7. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol, blok techniczny lub płutno. Do konkursu
dopuszcza się wyłącznie formy plastycznie płaskie.
8. Tematyka prac powinna być ściśle z Osobą Jana Pawła II.
9. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni lub sami
uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat.
10. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II na
ścieżkach Gorców” należy umieścić:
a). pracę oznaczoną godłem oraz opisaną kategorią:
I - do lat 10;
II - od 11 lat do 18 lat;
b). drugą kopertę oznaczoną godłem, w której znajdą się następujące informacje:
- imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja),
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających
pełnej zdolności do czynności prawnych);
- klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela
ustawowego;
- oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela
ustawowego;
- w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych
oświadczenia i zgody w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia
te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego

w konkursie.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora
prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
12. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
§4 Ocena prac konkursowych

1. Konkurs trwać będzie od 12 marca 2021 roku do 10 maja 2021 roku. Prace należy składać w
nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r. osobiście w siedzibie organizatora GOZP ul.
Podhalańska 6, Rabka-Zdrój. Przyjmowanie prac w dniach 7,8,10 Maja, po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym : +48 536 585 908 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: GOZP
ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs
plastyczny „Święty Jan Paweł II na ścieżkach Gorców”.
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w
regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej
ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z
regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem;
- jakość wykonania;
- oryginalność i pomysłowość;
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, stopień
trudności wykonania.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca maja 2021 r.
2. Lista nagrodzonych i

wyróżnionych

osób zostanie opublikowana na stronie internetowej

organizatora konkursu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą w miarę możliwości związanych z pandemią
prezentowane na wystawie pokonkursowej.

§6 Nagrody główne
1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody
główne za trzy pierwsze miejsca.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień w przypadku wysokiego
poziomu artystycznego konkursu.
3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawę

pokonkursową, o ile sytuacja pandemiczna nie będzie ku temu przeszkodą.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy.

§7 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady

i

warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione
zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora

pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne

spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte

polubownie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II na ścieżkach Gorców”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich (mojego podopiecznego) danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu do udziału w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II na ścieżkach Gorców” w celu i
zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na rozpowszechnienie przez organizatora
wyżej wymienionego konkursu zdjęć, na których znajduje się mój (mojego podopiecznego) wizerunek do celów
promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest Gorczański

Oddział Związku Podhalan

z siedzibą w Rabce-Zdroju oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii

Magdaleny w Rabce-Zdroju.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „Święty Jan Paweł II na ścieżkach Gorców”, a
także promowania tego konkursu, relacji z jego przebiegu i promowania celów określonych w Regulaminie konkursu.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  inne jednostki organizacyjne współpracujące przy organizacji
konkursu  podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
6. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: a)
sprostowania danych, b) ograniczenia przetwarzania danych, c) wniesienia sprzeciwu, d) cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem
przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie uczestników (opiekunów prawnych), a przypadku
laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów prawnych) na publikacje wizerunku (druk zgody poniżej).
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
10. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) wiek c) numer telefonu .
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku

z uwzględnieniem stanu

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
……………………………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do
przestrzegania oraz oświadczam, iż praca konkursowa stworzona została przez mnie (przez mojego podopiecznego)
samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny „Święty Jan
Paweł II na ścieżkach Gorców” na rzecz Organizatorów konkursu na wszystkich znanych polach eksploatacji, w
szczególności do jego wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w a także prezentowania prac podczas wystawy. Równocześnie poprzez
wysłanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do jej wykorzystania w publikacjach
promocyjnych, na stronie internetowej organizatora oraz podczas pokonkursowej wystawy.
……………………………………………………………….
Czytelny podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika

1700 lat temu Rzym uznał wolne niedziele:

Konstantyn I Wielki Holgerjakobs, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

#NIEDZIELA #TYDZIEŃ PRACY #PRACA #KONSTANTYN #CHRZEŚCIJAŃSTWO

Odkąd władze Rzymu ogłosiły niedziele dniem wolnym, minęło już 1700 lat. Przez większą część tego okresu niedziela stanowiła dzień wyjątkowy,
pozwalający na oderwanie się od codzienności. Ten zwyczaj dnia wolnego zrósł się w pełni z europejską cywilizacją.
Podział na 7 dni tygodnia wywodzi się – jak podaje „Catholic Encyclopedia” – z egipskiej astrologii. Egipcjanie wierzyli, że każda godzina ma
odpowiadającą jej dominującą planetę. Ta, która odpowiadała pierwszej godzinie dnia, nadawała mu nazwę. W dzień odpowiadający niedzieli
chodziło o słońce, stąd dzień słońca. Rzymianie, przejmując od Egiptu podział na siedmiodniowe tygodnie w I i II wieku po Chrystusie, przejęli
również określenie dzień słońca – dies Solis. Stąd wywodzi się niemieckie Sonntag i brytyjskie Sunday.
Chrześcijańska niedziela wypada właśnie na dzień słońca. Chrześcijanie przejęli to określenie, skąd można by wnioskować o niedzieli jako
zwyczaju pogańskim. Nic bardziej mylnego. Od Egipcjan i Rzymian wywodziły się jedynie formy zewnętrzne. Ci ostatni wprawdzie również uznawali
niedzielę za pierwszy dzień tygodnia, jednak była ona dniem roboczym. Odpoczynek wypadał w poprzedzający szabat, a ten stanowił jedną z
najświętszych „rzeczy” dla Żydów. Dlatego też zmiana dnia wolnego z soboty na niedzielę oznaczała dla Żydów transformację o bardzo
gwałtownym charakterze. Do takowej mogło prowadzić jedynie naprawdę wielkie i wyjątkowe wydarzenie – takie jak Zmartwychwstanie Chrystusa.
Wbrew niektórym zarzutom, praktyka świętowania niedzieli jako dnia wolnego rozpoczęła się w czasach przedkonstantyńskich. Cesarz Konstantyn
jedynie utwierdził ją świeckim prawem. Zgodnie z jego dekretem „Wszyscy sędziowie i ludność miejska oraz wszelkiego rodzaju rzemieślnicy mają
wstrzymać się od pracy w czcigodnym dniu słońca. Jednakże ludność wiejska może swobodnie i bez przeszkód zajmować się uprawą roli,
ponieważ często się tak zdarza, że w innym dniu nie da się tak dogodnie zasiać zboża czy obrobić winnicy; nie może więc przepaść dogodna
okazja dana przez niebieską Opatrzność” („Cesarz Konstantyn do A. Helpidiusza [prefekta Rzymu] z 3 III 321. Kodeks Justyniana III:12,2 [529]”;
cytat za „Dzień Święty” H. Pietras SJ, Kraków 1992, s. 127 / piotrandryszczak.pl).
Wolne niedziele stanowiły też istotny element życia w społeczności średniowiecznego Christianitas. Liczba dni wolnych w tym okresie była zbliżona
do tych dzisiejszych. Zaliczały się do nich wszystkie niedziele oraz liczne święta kościelne (niekiedy również imieniny króla), podobnie jak święta
lokalne. Z kolei podczas industrializacji uległo to zmianie. Właściciele fabryk zmuszali do pracy w niedziele z uwagi na chęć wyzyskania
pracowników. Przeciwko tym działaniom występowali papieże i mistrzowie nauki społecznej Kościoła, dążący do zapewnienia robotnikom minimum
czasu wolnego. O potrzebie świętowania niedzieli pisał między innymi Leon XIII w „Rerum novarum”. Wskutek tego typu starań niedzieli
przywrócono status zdania wolnego od pracy, co na wschodzie Europy szanowały nawet kraje komunistyczne. Jednak na Zachodzie materializm
znów dał się we znaki i od reguły wolnych niedziel czyniono coraz więcej wyjątków, takich jak pozwolenie na handel. Zakaz niedzielnego handlu
wywołał ogromne protesty branży. Tymczasem okazało się, że wpływ na obroty okazał się mniej poważny, niż przewidywano.
Odmienność chrześcijańskiego podejścia
Chrześcijańskie podejście do dnia świętego różni się zatem od podejścia żydowskiego. Nie chodzi bowiem o całkowitą niemal rezygnację z żadnej
aktywności, lecz o zajmowanie się sprawami licującymi z dniem świątecznym. Przykazanie święcenia dnia świętego rozumiane jest jako prawo
Boże pozytywne i dlatego też możliwa jest np. dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w szczególnych przypadkach. Nie istnieje
natomiast możliwość dyspensowania np. od zakazu kradzieży czy cudzołóstwa.
Nie oznacza to, jakoby nakaz święcenia dnia świętego był nieistotny. Wręcz przeciwnie. Jak zauważa francuski filozof profesor Rémi Brague w
dostępnym na youtube.com wykładzie „God and Freedom: Biblical Roots of the Western Idea of Liberty”, w pewnym sensie Dekalog można
postrzegać jako etykę arystokratyczną. Człowiek szlachetny i wolny nie para się wszak brudnymi sprawami, jak zabijanie czy kradzież, czci swoich
przodków, a w niedzielę potrafi odpoczywać, mądrze wykorzystywać wolny czas i wielkodusznie pozwala na to innym. w starożytnej Grecji
uważano, że człowiek wysokiego pochodzenia zajmuje się filozofią, działalnością obywatelską czy sztukami wyzwolonymi. Umożliwiali mu to
usługujący mu niewolnicy. Mozaizm i chrześcijaństwo upowszechniają poniekąd ów szlachecki model życia, dokonują wielkiego zrównania w górę.
Zajmowanie się sztukami wyzwolonymi, aktywnością kulturową i odpoczynek stają się dostępne dla wszystkich. Nawet wykonujący najbardziej
żmudne i nieprzyjemne prace mają na to czas – dzięki świętej niedzieli.
Tym bardziej przykre, że w dzisiejszych czasach tak często pojawia się niechęć do wolnych niedziel, traktowanych jako coś narzuconego z
zewnątrz. To, co służy wyzwoleniu człowieka, dziś traktowane jest jako przejaw zniewolenia. Tymczasem niedzielny odpoczynek zniewala jedynie
nieskrępowane pragnienie zysku i wyzysku oraz niezdolność do oderwania się choćby na chwilę od rzeczywistości ziemskiej. Może jednak właśnie
to niektórych w oczy kole? Read more: https://www.pch24.pl/zapomniana-rocznica--1700-lat-temu-rzym-uznal-wolne-niedziele,82422,i.html#ixzz6oP74qLn5
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APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO OD PRACY
Mija właśnie 1700 lat od dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia 7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stał
się dniem wolnym od pracy. Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym
wielkiej czci dniu Słońca”, który chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako pierwszy dzień tygodnia, dzień
Zmartwychwstania Chrystusa. Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano
to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka. Odnosząc się z szacunkiem do tej
wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby
wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z
nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w
tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).
Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:
- apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł
przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;
- apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie
konieczne;
- apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej;
- apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku i
świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.
- apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, by
wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne w wielu europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego
obywatela – nie była kwestionowana w systemie prawnym naszej ojczyzny.
Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną, świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do
poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu.
Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli, dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji,
korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych,
jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie
niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości.
Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił,
odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty
rodzinnej, religijnej i narodowej.
Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (por. Wj 20,8–11), które w życiu chrześcijan
XXI wieku oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę –
na świętej Wieczerzy. https://www.niedziela.pl/artykul/65587/Apel-o-poszanowanie-niedzieli-jako-dnia
✠ Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP, Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
✠ Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 5 marca 2021 roku

Otwórz też: https://twitter.com/EpiskopatNews

Br. Tadeusz Ruciński FSC: Oniemiały wobec tajemnic tata
Strona główna > Religia

#ŚW. JÓZEF #OPIEKUN #PATRON #ŚWIĘTY #ŚWIĘTA RODZINA #KOŚCIÓŁ #TAJEMNICA

Być jak cień – świadek światła – nie zasłaniać go,
nie narzucać się, ale i nie opuszczać…

- „Kto mnie zastąpi?” – pytało zachodzące słońce. – „Zrobię, co w mojej mocy” –
odpowiedział mały gliniany kaganek.
Czyż nie jest to metafora losu świętego Józefa? Do zastąpienia słońca przez kaganek
bowiem podobne jest jego zastępowanie Jezusowi Boga Ojca, ojcowanie Synowi Bożemu.
Wobec czegoś takiego można się przerazić, chcieć uciec, ukryć się, czy ONIEMIEĆ. Jak wobec
niepojętej tajemnicy. Bo dla niego wszystko staje się taką tajemnicą...
Posłuchaj tekstu na kanale PCh24.TV - https://youtu.be/Vr0mczF4M2I

Święty Józef, więc przywraca wartość i istotę ojcostwa w świecie ojców nieobecnych,
abdykujących, uciekających, porzucających, zdradzających, gubiących siebie i tych, za
których mieli być odpowiedzialni. Tacy ojcowi upragnieni są nie tylko przez dzieci, ale także
przez ich żony, o czym świadczy wiersz Małgorzaty Nawrockiej: NIEZWYKŁY TATA
Ojciec – znaczy troska:
O chleb i o miłość,
Żeby w domu ciepło i bezpiecznie było…
I spełniania tego oraz spełniania się w tym, życzmy wszystkim ojcom – biologicznym i
duchowym – modląc się do najbardziej niezwykłego Taty świętego Józefa. Br. Tadeusz Ruciński
FSC Read more: https://www.pch24.pl/br--tadeusz-rucinski-fsc--oniemialy-wobec-tajemnic-tata,82722,i.html#ixzz6pZ6l1DaN
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Już przed Wielkanocą „uderzy fala gorąca”
comment14

Jak zapowiadają synoptycy już niebawem nastąpi diametralna zmiana pogody i „uderzy
fala gorąca”, a temperatury podskoczą do 25-26 stopni powyżej zera na Zachodzie
Europy, a w Polsce do około 20 stopni.
Mróz ma ustąpić zgodnie z zapowiedziami już za kilka dni, a pogoda ma się całkowicie
zmienić i zaskoczyć jeszcze przez Wielkanocą.
„Fala gorąca uderzy w Europę” – pisze Michał Kołodziejczyk na portalu fanipogody.pl.
Temperatury mają osiągać poziom 25-26 stopni powyżej zera już pod koniec marca w
krajach Europy Zachodniej, a w Polsce około 20 stopni Celsjusza.
Może to nieść ze sobą także gwałtowne burze na Zachodzie Europu, w Polsce
natomiast raczej one nie będą występowały. https://www.fronda.pl/a/juz-przedwielkanoca-uderzy-fala-goraca,158843.html
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