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Ożywić w Nidku modlitwę za zmarłych.
S p o t k a n i e R a d y D u s z p a s te r s k i e j

W niedzielę, 13.10.2019 r. po przewodnictwem ks. proboszcza Józefa
Sowińskiego spotkała się Duszpasterska Rada Parafialna.
W pierwszej części ks. proboszcz
podsumował ostatnie inwestycje w naszym kościele oraz omówił plany
w tym zakresie. Poinformował, że
prace związane z malowaniem świątyni zostały już wypłacone i w dalszej
kolejności uzupełniane będzie oświetlenie. Składka na ten cel przeprowadzona w ostatnich tygodniach była
ostatnią w tym roku, natomiast kolej-

,

na rata zebrana zostanie w lutym 2020
r. Pieniądze, które pozostaną, przeznaczone zostaną na dalsze oświetlenie kościoła i witraż.
Ks. proboszcz zwrócił uwagę, że
najważniejszy element nowego oświetlenia świątyni to zamówiony (przywieziony do parafii po 20
października) duży, kilkustopniowy
żyrandol, który zastąpi dotychczasowe
cztery. Przygotowane już zostały urządzenia do jego zamontowania. Oświetlenie uzupełniane będzie o dalsze
elementy w ścisłej współpracy ze specjalistami, którzy przygotują
projekt
oświetlenia naszego kościoła, by wydobyć całe
piękno jego architektury
i kolorystyki oraz walory duchowe świątyni.
Z oświetleniem kościoła ściśle wiążą się
witraże okienne. O kilka pięknych witraży
w ostatnich latach
Od końca sierpnia na nowo modlimy się w nowym, wzbogacił się nasz kopięknie odmalowanym kościele.
ściół. Jeszcze przed

W najbliższy czwartek zakończenie nabożeństw
różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach
naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego
odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka Różańca.
Pamiętajmy o słowach papieża Piusa IX: "Różaniec to
broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię
z dala od grzechu… Jeśli pragniecie, by w waszych
sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się
wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na
to, jak jesteście utrudzeni".

końcem roku według słów ks. J. Sowińskiego zainstalowany ma zostać
jeszcze jeden – ku czci bł. ks. Michała Sopoćki. Pojawiła się jednak w tej
sprawie ciekawa inicjatywa. Ks. proboszcz wskazał, że istnieje możliwość
ufundowania mniejszych witraży przez
osoby prywatne lub rodziny. Można
będzie w ten sposób zapisać się na
stałe w historii parafii. Do zagospodarowania są okna, w których planuje
się zainstalować witraże poświęcone
10 przykazaniom Bożym i 4 Ewangelistom. Każdy z darczyńców może
ufundować wybrany przez siebie witraż związany z jednym przykazaniem
lub Ewangelistą. Uzupełniając temat
inwestycji, ks. proboszcz zwrócił
uwagę na konieczność zabezpieczenia
termicznego frontowej ściany kościoła. Wiąże się to z pojawiającym się
wcześniej w przedsionku zawilgoceniem i zagrzybieniem.
Ważne - wypominki
Z ogromną troską mówił ks. proboszcz o potrzebie ożywienia w naszej
parafii modlitwy za zmarłych.
Ciąg dalszy na stronie 3.

Nidecki Dzwon

Po wielkiej inwestycj i

Od dłuższego czasu troską ks. proboszcza Józefa Sowińskiego, Rady Parafialnej i wiernych, była potrzeba
przeprowadzenia gruntownego malowania wnętrza naszej świątyni. W nowym kościele, w którym nabożeństwa
są odprawiane od 2000 roku, ściany
były tylko wybiałkowane i przez lata
pokryły się brudem. Odkładane przez
lata z różnych ważnych powodów malowanie, stało się w końcu najważniejsze.
Ks. proboszcz wraz z Radą Parafialną postanowili zwrócić się do parafian o pomoc finansową. Ustalono, że
przedstawiciele poszczególnych rejonów w parafii przejdą po domach
i zbiorą od rodzin dobrowolne ofiary
(maksymalnie cztery razy w roku).
Jak się okazało, wierni na tę inicjatywę odpowiedzieli pozytywnie i okazali
hojność.
Malowanie wnętrza świątyni rozpoczęło się 8 lipca br. Wykonała je firma „Poltynk” z Polanki Wielkiej.
W inwestycji pomogli parafianie, którzy m.in. przenieśli sprzęt na czas remontu na zaplecze bądź do
zabytkowego kościoła. Stary, drewniany kościółek przygotowano do sprawowania tam Mszy św. i nabożeństw. Na
prośbę Rady Parafialnej ks. J. Sowiński zgodził się, aby Msze św. niedzielne, w pierwsze środy miesiąca oraz
pierwsze piątki miesiąca odprawiać
w zabytkowej świątyni. W pozostałe
dni liturgia sprawowana była na zapleczu nowego kościoła.
Dodajmy, że wakacyjny czas sprawił, że we Mszach św. niedzielnych
w zabytkowej świątyni obok parafian,
uczestniczyło także wielu gości.
Przy pracach związanych z remontem pomogli m.in.: Franciszek Gawlik, Krzysztof Kolasa, Stanisław
Przybek, Władysław Kasperek, Jan
Żydek, Andrzej Bizoń, Henryk Sala,
Patryk Sala, Zofia Łochańska i Wiesława Stawowczyk. Nadzór plastyczny
nad całością prac malarskich sprawował ks. dziekan Stanisław Czernik.
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W czasie malowania nowego kościoła ks. proboszcz w zabytkowej
świątyni udzielił sakramentu małżeństwa jednej młodej parze. Pożegnaliśmy tam także jedną naszą parafiankę.
Prace w nowym kościele trwały niemal do końcówki sierpnia. Po ich zakończeniu, 24 sierpnia odbyło się
wielkie sprzątanie oraz przenoszenie na powrót na swoje miejsce
ławek i innego sprzętu (oczywiście posprzątano także zabytkową
świątynię). Pracowali przy tym:
Franciszek Gawlik, Krzysztof Kolasa, Władysław Kasperek,
Krzysztof Pytel, Janusz Abramik,
Rafał Saferna, Ryszard Ćwiertka,
Halina Siwonia, Anna Goleniowska, Dorota Piwowarczyk, Emilia
Bogunia, Ewa Kocemba, Barbara
Katańcew, Anita Wysogląd z córką, Małgorzata Kosar, Dorota Żaba, Wanda Szyc, Sylwia Zacny,
Iwona Kasperek, Dorota SzymikMatlak, Jadwiga Pilch, Jolanta
Zacny.
Z kolei 30 sierpnia po Mszy
Świętej o godzinie 18.00 odbyło
się zwołane przez ks. proboszcza
zebranie w sprawie odbioru malowania kościoła parafialnego.
Uczestniczyli w nim: ksiądz dziekan Stanisław Czernik, właściciele
firmy wykonującej zlecenie malowania, przedstawiciele Rady Parafialnej.
Podczas spotkania dokonano odbioru
inwestycji, wskazano też miejsca, które wymagały poprawienia. Ks. S.
Czernik wyraził podziw dla zaangażowania parafian i ich ofiarności.
W ogólnej dyskusji dotyczącej wystroju wnętrza kościoła zrodził się pomysł
zbudowania w ogrodzie przy kościele
Grotki, w której zamieszczona zostałaby znajdująca się w kościele figurka
Matki Bożej Niepokalanej. Ksiądz
proboszcz wskazał, że pozostały po
budowie kościoła kamień stanowiłby
świetny materiał i można go wykorzystać. Wstępnie ustalono, że Grotka
znajdowałaby się w okolicach krzewu

rododendrona i dużego świerka, obrócona byłaby przodem do jezdni, wyposażona w ławeczkę, by można było
usiąść.
Jak w kolejnych dniach poinformował w ogłoszeniach ks. proboszcz,
koszt malowania kościoła to nieco pofot. M. Zieliński

nad 81 tysięcy złotych. Do odmalowanej świątyni został także zamówiony
nowy żyrandol. Jego koszt to ok. 23
tysięcy złotych. Aby upiększyć świątynię, planowane jest także kupno
dodatkowych żyrandoli. Przeprowadzenie tych inwestycji zależne jest jednak od bieżących potrzeb parafii
i ofiarności parafian. W tym miejscu
dziękujemy za już wykazaną wielką
hojność. Mamy bowiem czysty, jasny
kościół, w którym pięknie prezentują
się witraże. Poświęcenie malowania
oraz witraża św. Krzysztofa ks. Józef
Sowiński zaplanował na dzisiejszy odpust.
(oprac. red. na podstawie informacji
p. Wandy Szyc oraz protokołu z odbioru malowania)

Po co zamawiać wypominki?

Nidecki Dzwon

Polska mistyczka Wanda Malczewska,
pochodząca z archidiecezji łódzkiej,
kandydatka na ołtarze – w czasie jednej ze swoich wizji doświadczyła kontaktów z duszami czyśćcowymi. Owo
”.
spotkanie tak relacjonowała: „Dziś
W myśl słów sługi Bożej Wandy
w nocy, gdy się przebudziłam usłyszaMalczewskiej, każdy z nas, żyjących
łam głos płaczliwy:
może coś uczynić dla tych, których

Pan Bóg odwołał już do wieczności.
Ale co? Pod koniec października
w naszych parafiach zaczynają się pojawiać ogłoszenia takiej lub podobnej
treści: „w zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy imiona i nazwiska naszych drogich zmarłych do
wypominków jednorazowych, półrocznych lub rocznych”. Cd. na s. 4.

Ciąg dalszy ze strony 1.

boszczowi postulat zmiany
zasad sprzątania naszego kościoła. Wskazali, że część parafian zgłaszało im, że
woleliby złożyć ofiarę na ten
cel niż osobiście podejmować
te czynności. Padały nawet
konkretne kwoty – 50 zł od
rodziny wnoszone corocznie
do końca lutego. Ks. proboszcz J. Sowiński zauważył,
że z jego punktu widzenia byłoby to wygodniejsze, gdyż
mógłby w tej kwestii współpracować tylko z jedną osobą,
co zawsze jest łatwiejsze niż
koordynowanie działań większej ich
liczby. Z drugiej strony wskazał jednak, że to sprzątanie daje parafianom
okazję do dodatkowego odwiedzenia
kościoła i konkretnego wyrażenia troski o niego. Po dość ożywionej dyskusji ks. proboszcz zaproponował, by
w pierwszej kolejności skupić się na
rozwiązaniu tematu cmentarza a temat
sprzątania kościoła podjąć w dalszej
kolejności.
Ks. J. Sowiński poinformował także, że Bibioteka w Domu Kultury
w Nidku wyraziła gotowość przyjęcia
związanej z naszą miejscowością biblioteki pana Piotra Wybituły, autora
książki o historii Nidku.
Październikowe spotkanie Rady
Duszpasterskiej naszej parafii zakończył wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. proboszcza. (iż)

Ożywić w Nidku modlitwę za zmarłych. . .

Zwrócił uwagę na malejącą liczbę tzw. wypominków jednorazowych. To bardzo ważna
w tradycji Kościoła forma modlitwy błagalnej w intencji
zmarłych polegająca na wyczytywaniu ich imion na cmentarzu
w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny oraz
w czasie oktawy czyli przez
osiem dni od dnia Wszystkich
Świętych. Odczytywaniu imion
zmarłych towarzyszy oczywiście
modlitwa, zwykle różańcowa
w ich intencji.
Ks. J. Sowiński zwrócił się do parafian z apelem, by pamiętając prawdę
wiary o obcowaniu świętych, nie zapominać o modlitwie za bliższych
i dalszych zmarłych, by wypisać ich
imiona, aby cała parafia mogła się za
nich pomodlić. Podjęto decyzję, że
w tym roku wraz ze zbiórką na potrzeby utrzymania cmentarza również
wypominki będą na naszym cmentarzu
przyjmowane we Wszystkich Świętych.
Cmentarz i las
Przy tej okazji tradycyjnie powrócił temat utrzymania cmentarza parafialnego,
szczególnie
trudny
w związku z rosnącymi cenami za
wywóz odpadów niesegregowanych.
Zwracano uwagę na ogromne zaniedbania w kwestii segregowania śmieci
i po raz kolejny zwrócono się do użytkowników naszej nekropolii o lepsze

przestrzeganie zasad segregacji. To
zmniejsza koszty wywozu odpadów.
Z relacji przekazanych przez członków
Rady Parafialnej wynika, że większość mieszkańców Nidku popiera
przekazanie cmentarza w zarząd Gminy Wieprz. Ustalono wstępny harmonogram działań w tej sprawie, m. in.
skierowanie stosownego pisma do pani
Wójt i spotkanie z nią oraz rozmowy
z radnymi Gminy Wieprz w celu uzyskania ich poparcia dla tej inicjatywy.
Ks. proboszcz poinformował, że
w przygotowaniu jest plan zagospodarowania należącego do parafii lasu.
Będzie to plan obejmujący najbliższe
10 lat i jest on konieczny do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na jego terenie, np.
pozyskiwania drewna i nowych nasadzeń.
Sprzątanie kościoła
Radni parafialni przekazali ks. pro-
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Nidecki Dzwon

Po co zamawiać wypominki?

Ciąg dalszy ze strony 3.

Czym są owe wypominki? Po co je
mamy zamawiać? Jaki jest cel ich wygłaszania? Spróbujmy na te i podobne
pytania w zwięzły sposób odpowiedzieć.
Otóż, wypominki są modlitwą za
zmarłych z naszych rodzin: rodziców,
krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana
jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz
w tygodniu przez okres całego roku.
Wypominki to wymienianie imion
i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą, czy to różańcową, czy inną.
Skąd wzięła się taka forma modlitewna? Sięgnijmy do Starego Testamentu, gdzie w Drugiej Księdze
Machabejskiej przeczytamy, iż książę
izraelski Juda za poległych swoich
żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną
w świątyni, aby zostali uwolnieni od
grzechu. Jak powie dalej Słowo Boże:
(2 Mch 12, 43-46). Tyle Biblia.
W tradycji Kościoła, tj. w katechizmie
ostatnim uczynkiem co do duszy jest
modlitwa za żywych i umarłych,
a polskie powiedzenie dopełni tego
i powie: obowiązkiem żywych jest
modlitwa za zmarłych.
Skąd wzięła się ta modlitwa? Odpowiedź oparta jest na Piśmie Świętym
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i na czcigodnej Tradycji Kościoła,
który modli się za tych, którzy zakończyli już doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze, które są w ręku Boga,
mogą potrzebować naszego wsparcia
modlitewnego, by pomóc im w ich
zbawieniu. To jest także swoista
współpraca dwu Kościołów – Kościoła pielgrzymującego – nas, którzy
idziemy przez ziemię – z Kościołem
triumfującym – tymi, którzy przeszli
już do wieczności.
Po co zamawiać wypominki?
W naszej ojczyźnie, co niezaprzeczalnie widzi każdy, jest wielki szacunek i cześć dla przodków, dla
zmarłych. Miłością i szacunkiem
otaczamy ich groby: wystawiamy
piękne, monumentalne pomniki z kamienia, który jest trwały i mocny jak
nasza miłość i pamięć o zmarłych.
Stawiamy kwiaty jako wyraz naszej
miłości, zapalamy znicze jako symbol
naszej pamięci. I to jest to wszystko,
co czynimy dla uczczenia naszych
zmarłych w sposób materialny.
Ale… obok tego jest także to, co
jest wyrazem naszej miłości dla tego,
co duchowe! Tym jest Msza Św. –
bezkrwawa Ofiara Pana Jezusa składana na ołtarzu za zmarłych w dzień ich
urodzin, imienin, rocznicę śmierci,
modlitwa wypominkowa zanoszona za
zmarłych w swojej parafii oraz codzienna nasza modlitwa za zmarłych:

pędzla
Ludovico Caracciego (ok. 1610 r.)

Anioł uwalnia dusze w czyśćcu

pacierz, Różaniec czy Koronka do
Bożego Miłosierdzia. Po co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych,
których kochamy. To także swoista
spłata długu wobec tych, którzy uczyli
nas modlitwy oraz miłości do Pana
Boga, Kościoła Świętego.
Módlmy się za naszych zmarłych,
niech obok zewnętrznych wyrazów
naszej miłości i pamięci obecny będzie
także aspekt duchowy – modlitwa,
która nie jest widoczna dla oczu ciała,
ale pomocna potrzebującej duszy.

Ofiarodawcy nowego witraża
w n as z e j ś w i ąt y n i

Jak
już
informowaliśmy
w poprzednich wydaniach czasopisma,
nasz kościół wzbogacił się o nowy witraż – świętego Krzysztofa, patrona
kierowców.
Ufundowali go: Stawowczyk Jan,
Stawowczyk Piotr, Stawowczyk Rafał,
Mikuła Helena, Dudek Paweł, Wandor Antoni i Kazimiera, Mikuła Janusz i Barbara, Wnęk Adam i Renata,
Moskwik Elżbieta i Piotr, Dziwak Jan
i Janina, Żurek Sławomir, Wandor Jerzy, Zięba Monika, Zięba Michał,
Zięba Mateusz, Majda Zygmunt, Majda Jolanta, Majda Justyna, Nogala
Krzysztof, Nogala Zofia, Nogala Justyna, Nogala Konrad, Szyc Wanda,
Hojny Edward, Biel Ewa, Biel Władysław, Biel Ilona, Mieszczak Stanisław,
Mieszczak Marek, Mieszczak An-

drzej, Studnicki Ryszard, Studnicka
Renata, Zięba Stanisław, Łysoń Franciszek, Łysoń Grzegorz, Majda Grzegorz, Majda Damian,
Majda
Agnieszka, Wcisło Ewelina, Wilk Sławomir, Bogunia Leszek, Bogunia
Waldemar, Sala Krzysztof, Kolasa
Krzysztof, Matusiak Adam, Rusin Andrzej, Niedziela Stanisław, Wróbel
Andrzej, Wróbel Monika, Bogunia
Mirosław, Matusiak Krzysztof, Gąsienica Tomasz, Mikuła Jan, Karcz Antoni, Miodoński Sławomir, Wróbel
Stanisław, Piwowarczyk Dorota, Gałgan Bożena, Gałgan Grzegorz, Olearczyk Krzysztof, Kuś Leszek,
Gąsienica Artur, Wandor Tomasz, Bogunia Amelia, Pietrzyk Marek, Bogunia Bożena, Bogunia Karolina,
Studnicki Adam,
Cd. na s. 6 .

To wydarzenie miało być wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana
Pawła II, który wzywał do obrony
krzyża "od Tatr aż do Bałtyku". Udało się z nawiązką. 14 września br. pod
krzyżem wierni stanęli łącznie w ponad 1300 miejscach, nie tylko w Polsce, ale i np. w Bostonie, Wiedniu,
Medjugorie, Wilnie, Mińsku i kilkunastu innych zagranicznych miastach.
Wszyscy odpowiedzieli na wezwanie,
by „odnowić swoją wiarę u jej źródeł,
pod Krzyżem, tam, gdzie wszystko się
zaczęło”. W naszym dekanacie akcję
"Polska pod Krzyżem" zorganizowano
w Zagórniku, na tutejszym Wzgórzu
Miłosierdzia. Uroczysta Msza św.
sprawowana była w miejscu, w którym jeszcze do niedawna stała piękna
kaplica. Dziś już jej nie ma. 28 sierpnia br. płonęła, a przyczyną pożaru
było podpalenie.
W modlitwie w Zagórniku uczestniczyli nasi parafianie oraz nasz proboszcz, ks. Józef Sowiński.
W kazaniu wygłoszonym podczas

Eucharystii ks. S. Czernik,
dziekan dekanatu Andrychów
wskazywał m.in., że Krzyż
Święty, narzędzie Męki Pana
Jezusa jest dla nas, katolików
symbolem wyznawanej wiary.
- Przez krzyż Zbawiciel chciał

Nidecki Dzwon

Polska pod Krzyżem z naszym udziałem
dać dowód Swej przeogromnej
miłości do nas. Pokazał każdemu człowiekowi, a zwłaszcza
dotkniętym
nieszczęściami
i cierpieniami, że nie są
w swym bólu osamotnieni. Jakby
zwracał się do każdego z nas z osobna: „ Spójrz na ten Krzyż. Ja także
przeszedłem przez męki, jeszcze bardziej dolegliwe niż twoje. I to dobrowolnie! Nie upadaj zatem na duchu,
bo jeżeli swoje niedole ofiarujesz
Mnie, zyskasz wielką nagrodę w Niebie”. Ten znak naszej wiary, towarzyszący pielgrzymce naszego narodu od
tysiąca z górą lat, jest niestety ostatnio
w naszej ojczyźnie często poddawany
profanacji zamiast adoracji. Stoimy na
miejscu modlitwy, refleksji, medytacji,

które chciał zniszczyć ogień ludzkiej
nienawiści. Jakby piekielne płomienie
próbowały zawładnąć tym świętym
miejscem - podkreślał. - Wszelkie
przejawy bezczeszczenia krzyża i innych symboli bliskich naszej religijnej
i patriotycznej wrażliwości budzą
sprzeciw, oburzenie, wymagają reakcji. Jedną z jej form jest nasza dzisiejsza modlitwa - Droga Krzyżowa
i Eucharystia. Nie damy się Złemu
przepędzić z tego omodlonego i błogosławionego miejsca w Zagórniku,
na Wzgórzu Miłosierdzia – dodawał.

(red.)
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Ofiarodawcy
nowego . . .
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Studnicki Sławomir, Abramik Janusz,
Piotrowski Michał, Piotrowska Natalia, Piotrowski Jan, Olearczyk Stanisław, Kocemba Ewa.
Komitet budowy witraża przygotował pamiątkowe obrazki z wizerunkiem św. Krzysztofa (projekt poniżej),
które można odebrać dzisiaj, wychodząc z kościoła. (jm)

6

Nie zagub dziecka w sieci

Do przemyślenia

Internet - worek bez dna, ale i kot
w worku. Źródło informacji, dezinformacji, nieścisłości, a czasem kłamstwa, pole do popisu, pole walki.
A także źródło wiedzy, pomysłów, inspiracji. Jak korzystają z internetu nasze dzieci? I co mogą tam spotkać?
Z raportu opracowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK
„Nastolatki 3.0.” wynika, że dziecko
korzysta z internetu średnio nieco ponad cztery godziny dziennie. Ale aż
12 proc. z nich dziennie spędza w sieci nawet osiem godzin i więcej. Tymczasem badani przez NASK rodzice
szacują, że ten czas wynosi mniej
więcej 2,5 godziny. Obniża się też
wiek, w którym dzieci zaczynają samodzielnie korzystać z internetu –
obecnie to 6 lat i 10 miesięcy dla
uczniów podstawówek i gimnazjów
(...).
Co robią w sieci?
Internet to dla nastolatków przestrzeń rozrywki i ośrodek życia społecznego. Jak sami mówią, to także
źródło wielu korzyści – od poszerzania wiedzy w określonej dziedzinie po
możliwość kreowania swojego wizerunku czy poszukiwania tożsamości.
Z raportu NASK wynika, że dzieci
i młodzież najczęściej wykorzystują
sieć do słuchania muzyki (65,4 proc.),
oglądania filmów i seriali (62,1
proc.), kontaktu z rodziną i znajomymi poprzez komunikatory (61 proc.)
oraz używania portali społecznościowych (59,4 proc.). W cyfrowym świecie można znaleźć skrzydła, ale
można też boleśnie się potknąć. Jak
wynika z raportu NASK, prawie połowa badanych uczniów doświadczyła
internetowej przemocy. Nastolatki najczęściej padają ofiarami wyzywania,
ośmieszania i poniżania. Zdecydowana większość młodych ludzi natknęła
się też na przejawy przemocy internetowej kierowanej przeciwko znajomej
osobie. (...)
Lista zagrożeń
Jakie niepożądane, a nawet groźne

zjawiska mogą spotkać nasze dzieci
surfujące po internecie?
• CYBERPRZEMOC. W ten sposób
określa się wyzywanie, straszenie, nękanie, kradzież tożsamości i włamania
na konta w celu ośmieszenia jego
właściciela, dokonujące się w przestrzeni internetowej. Nierzadko zdarza
się, że w cyberświecie nawołuje się do
przemocy realnej. Internet nie zapomina… W pierwszej sekundzie od
umieszczenia w sieci słowa pisane
i pliki dźwiękowe, fotografie, rysunki
i filmy zaczynają żyć własnym życiem. Każdy może je skopiować i wykorzystać w dowolny sposób,
a krzywda, jaką w ten sposób wyrządzi drugiemu człowiekowi, będzie
ogromna. Z raportu „Nastolatki 3.0.”
wynika, że aż połowa nastolatków doświadczyła agresji internetowej.
• SEKSTING. Tak określamy przesyłanie wiadomości, zdjęć czy filmów
o wydźwięku erotycznym. Może to
być również branie udziału w erotycznych wideoczatach. Z badań przeprowadzonych kilka lat temu przez
Fundację "Dajemy Dzieciom Siłę"
wynika, że problem ten dotyczy nawet
ponad 40 proc. dzieci i nastolatków.
Jest wiele powodów ulegania sekstingowi, m.in.: chęć flirtowania, potrzeba autoprezentacji, przekonanie, że
tak zachowuje się większość nastolatków, a nawet testowanie zaufania.
Warto pamiętać, że większość tego
typu materiałów, zazwyczaj przesyłanych najbliższej osobie – chłopakowi
lub dziewczynie – nie pozostaje w tym
gronie.
Ze zjawiskiem sekstingu często łączy się jeszcze poważniejsze zagrożenie – sextortion. To szantażowanie
osoby przesyłającej materiały o charakterze erotycznym. Groźbą upublicznienia intymnych zdjęć nastolatki
zmuszane są np. do udostępniania kolejnych fotografii i filmów. Rozpowszechnienie tego rodzaju materiałów
wśród rówieśników może poważnie
naruszyć reputację, Cd. na s. 7.
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ośmieszyć i narazić na hejt. Zamieszczenie na np. ogólnodostępnym forum
lub przesłanie do szkoły może być powodem poważnego kryzysu psychicznego.
• GROOMING. Jest to uwodzenie
dziecka przez internet. Celem jest
zbudowanie relacji między dorosłym
a dzieckiem prowadzącej do wykorzystania seksualnego. Uwodzenie z wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii komunikacyjnych może
przejawiać się przez szybką i jednorazową seksualizującą reakcję na opublikowane przez dziecko zdjęcie lub
może być to długi proces, który trwa
miesiącami i prowadzi do wykorzystania seksualnego w świecie realnym.
Każda z tych form jest szkodliwa
i skutkuje nadużyciami wobec dziecka.
Grooming rozpoczyna się od wyboru ofiary i zbudowania zaufania.
Sprawcy groomingu najchętniej wybierają dzieci, które są samotne, mają
trudności w relacjach, których poczucie własnej wartości jest niskie. Przeważnie to osoby, które poszukują
w internecie zapełnienia czasu oraz
uwagi ze strony innych, co może prowadzić do podejmowania zachowań
ryzykownych online. Istotnym czynnikiem jest brak odpowiedniej uwagi ze
strony dorosłych opiekunów. Dzieci
przebojowe, mające wysokie poczucie
własnej wartości również mogą paść
ofiarą manipulacji dorosłego. Za mało
restrykcyjne ustawienia prywatności
profilu dziecka w serwisach społecznościowych i ujawnianie zbyt wielu
informacji o sobie w internecie mogą
ułatwiać poznanie ofiary oraz nawiązanie z nią kontaktu. W ubiegłym roku wiadomości związane z seksem
otrzymało 5,4 proc. chłopców i 1,1
proc. dziewczynek w wieku 11–12 lat,
12 proc. chłopców i 9 proc. dziewcząt
w wieku 13–14 lat oraz 24 proc.
chłopców i 23 proc. dziewcząt w wieku 15–17 lat.
• ŁATWY DOSTĘP DO PORNO-

GRAFII. Dzieci i młodzież
na treści pornograficzne
trafiają zwykle na skutek
błędnego wpisu w wyszukiwarce lub przez automatycznie uruchamiające się
okienka z reklamami, tzw.
pop-upy. Pornografia uzależnia,
uprzedmiotawia
drugiego człowieka i tworzy
krzywdzące
stereotypy.
Może przyczyniać się do
rozwoju dysfunkcji seksualnych w życiu dorosłym. Badania prowadzone
przez "Dajemy Dzieciom Siłę" wskazują, że 43 proc. dzieci w wieku od 11
do 18 lat miało kontakt z materiałami
pornograficznymi i seksualizującymi.
(...).
• ZACHĘCANIE DO AUTOAGRESJI,
AUTODESTRUKCJI
–
SAMOOKALECZANIA LUB SAMOBÓJSTWA. Samookaleczenie jako forma poradzenia sobie z trudną sytuacją
życiową lub przytłaczającymi emocjami pojawiło się na długo przed dobą
internetu. Okazuje się, że w sieci
można znaleźć społeczności i witryny,
które nie tylko pochwalają działania
autodestrukcyjne, ale stanowią po nich
niejako przewodnik. Nastolatki mogą
natknąć się również na strony i profile
zachęcające do podejmowania drastycznych diet lub promujące fałszywy
obraz zaburzeń odżywiania się jako
bezpiecznego i możliwego do kontrolowania stylu życia.
Rodzic musi wiedzieć
Młodzi ludzie potrzebują internetu,
są z nim zaprzyjaźnieni i często nie
wyobrażają sobie już codziennego
funkcjonowania bez dostępu do sieci.
Zdarza się, że rosnące zaabsorbowanie
światem online wpędza ich w kłopoty,
prowadząc do nadużywania internetu,
gier komputerowych lub nadmiernego
zaangażowania w media społecznościowe.
Rodzice nastolatków, kupując swym
pociechom smartfony, nie myślą o negatywnych konsekwencjach. Chodzi
im przede wszystkim o utrzymywanie
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(źródło fot.: www.kaspersky.com)

kontaktu z dziećmi, czyli o zapewnienie im bezpieczeństwa. Niestety, wystarczy nierozważne kliknięcie
w ikonkę witryny czy otrzymany od
kogoś link, by pozbawione rodzicielskiej kontroli dziecko przeniosło się
w mroczne zakamarki wirtualnej rzeczywistości. Dziecko jeżdżące bez kasku na rowerze czy hulajnodze może
się przewrócić i potłuc. Dziecko pozostawione w zakamarkach sieci bez
kurateli wrażliwego opiekuna czy kochającego rodzica może być narażone
na szkodliwe dla niego treści, a także
stać się ofiarą hejterów i oszustów.
Rodzice i opiekunowie powinni mieć
tego świadomość i mądrze służyć
swoim dzieciom wsparciem i radą –
kiedy zaczynają swoją przygodę z siecią oraz kiedy jako nastolatki coraz
odważniej eksplorują nieznane wcześniej zakątki internetu. I temu służy
prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK kampania: „Nie
zagub dziecka w sieci”.
Nasze dzieci żyją równocześnie w
dwóch światach: tym fizycznym i tym
wirtualnym. Offline i online. Oba są
dla nich naturalne i oba są ważne. W
obu potrzebują naszej troski. Badania
przeprowadzone przez NASK dowodzą, że nasza, rodziców, świadomość i
wiedza na te tematy nie do końca pokrywają się z rzeczywistością. Nie
doszacowujemy czasu, jaki nasze
dzieci spędzają w sieci. Nie mamy też
pełnej świadomości, kiedy to się dzieje. Wydaje nam się, że wiemy, co
dzieci robią w internecie, ale tego nie
sprawdzamy.
Piotr Pyzik/gosc.pl
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Parafialne wspomnienia

Do Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia, cz. 3

Po dniu spędzonym w Kodniu udaliśmy się do Kostomłotów – wsi, w której znajduje się jedyna w Polsce
parafia katolicka obrządku słowiańskobizantyjskiego. Po świątyni oprowadził nas ks. proboszcz Zbigniew Nikuniuk. To dzięki niemu w Kostomłotach
znalazły się relikwie męczenników
podlaskich.

Drewniana cerkiew została wzniesiona w 1631 roku, pod wezwaniem
św. Nikity Męczennika. Wnętrzne
świątyni jest naprawdę przepiękne.
Ks. Nikuniuk opowiedział nam o unitach oraz bardzo ciekawych dziejach
Ciekawostka z dekanatu

swojej parafii. Trzeba zaznaczyć, że
w tej cerkwi nabożeństwa odbywają się
tak samo jak w prawosławiu, natomiast
jest ona podległa papieżowi. Dla przykładu, podczas chrztu dzieci udzielany
jest jednocześnie sakrament bierzmowania. Komunię św. przyjmuje się pod
dwiema postaciami.
Z Kostomłotów (po przerwie na
odpoczynek i przysłowiową kawę) powróciliśmy do Kodnia.
Zdążyliśmy na „godzinę miłosierdzia”. W modlitwie uczestniczyła
też
pielgrzymka
z Warszawy. W kościele kodeńskim byliśmy również wieczorem, kiedy zorganizowano tam
rozważania o modlitwie. Kodeń
opuściliśmy w niedzielę, 16
września, by udać się do miejscowości Jabłeczna nad Bugiem,
a konkretnie do monasteru św. Onufrego. Inspiracją do założenia tu klasztoru prawosławnego, było pojawienie się
w miejscowości ikony św. Onufrego,
która przypłynęła Bugiem. Mieszkań-

cy Jabłecznej i okolic uznali to za
przejaw specjalnej opieki Bożej.
Klasztor założono w 1498 roku.
Obecnie zamieszkuje go 10 braci. Zakonnicy, zgodnie z tradycją zajmują się
modlitwą, pracą, medytacją oraz podtrzymywaniem i umacnianiem wiary
prawosławnej wśród ludności Podlasia.
Niestety, nie mogliśmy dokładnie
zwiedzić klasztoru. Trwało bowiem
w nim 3-godzinne nabożeństwo. Zajrzeliśmy jednak do cerkwi, podziwialiśmy m.in. piękny ikonostas
i słuchaliśmy cudownego śpiewu cerkiewnego.
W pobliżu klasztoru znajduje się
granica polsko-białoruska. Poszliśmy
więc nad Bug – graniczną rzekę i zrobiliśmy tam pamiątkowe zdjęcie.
A potem już tylko… droga powrotna.
W autokarze oglądnęliśmy film „Błogosławiona wina” według twórczości
Zofii Kossak-Szczuckiej. Odmówiliśmy Różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Do Nidku wróciliśmy
zadowoleni i ubogaceni w wierze. (ws)

Prezydent RP z wizytą w Andrychowie
Taka wiadomość z naszego dekanatu... 6 października br. prezydent RP Andrzej Duda odwiedził parafię św. Macieja w Andrychowie.
Uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku
czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, Pani
Andrychowskiej.
26 parom małżeńskim, obchodzącym tego dnia
swoje okrągłe jubileusze złożył serdeczne życzenia. Jak przekazała Katolicka Agencja Informacyjna, prywatna wizyta Głowy Państwa
w Andrychowie, to był efekt starań proboszcza
wspólnoty św. Macieja, ks. Stanisława Czernika.

Raport z przeprowadzonej zbiórki
przy zabytkowym kościele w Nidku

Podczas przeprowadzonej w okresie od 30.06.2019 do 07.09.2019 r. przez
członków Rady Duszpasterskiej i Przewodniczących Rejonów akcji „Lato
z zabytkowym kościołem”, która polegała na udostępnieniu do zwiedzania
naszej zabytkowej świątyni, zebrano łącznie kwotę 1 006,04 zł. Pieniądze
zostały wpłacone na parafialne subkonto utworzone dla zabytkowego
kościoła. Podziękowania za ofiary składają: Rada Duszpasterska
i Przewodniczący Rejonów.
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