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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

MIŁOŚĆ i WYBACZENIE 

 
Źródłem miłości jest Bóg. Jest On niepodobny do człowieka, 

nie działa jak człowiek. Na pytanie, jak działa Bóg nikt nie zna odpo-
wiedzi. Jego działania doświadczamy w całym naszym życiu. Bóg nic 
na nas nie zsyła, dał nam tylko życie i nam zostawił decyzję co z ży-
ciem zrobimy. Bóg akceptuje nasze życiowe wybory, dając nam wol-
ność wszystkiego. Bóg nie zsyła na nas cierpienia, On pomaga nam 
je przeżyć. Nie musimy uciekać, możemy wszystko przeżyć z pomo-
cą Boga. On akceptuje wszystko co robimy z życiem, kocha nas bez-
warunkowo.                                                                  c.d. na stronie 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, Nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa, 
1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Sob. 2   1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 3 IV NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe 

Po.-Sob. 4-9   1800 msze św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Pi. 8  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA  

1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 10 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 I KOMUNIA ŚW., nabożeń-
stwo majowe  

Po.-Sob. 11-16   1800 msze św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 17 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 KOMUNIA GENERALNA, 
nabożeństwo majowe 

Po.-Sob. 18-23   1800 msze św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 24 UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘ-

CIA PAŃSKIEGO 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe, JUBILEUSZE MAŁ-
ŻENSKIE 

Po.-Sob.  25-30   1800 msze św. 
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 31 NIEDZIELA ZE-
SŁANIA DUCHA 

SWIĘTEGO 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe, ŚWIĘTO OSP w Ro-
gozinie  

Po. 3  UROCZYSTOŚĆ NMP. 
KRÓLOWEJ POLSKI  

1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Czw. 14  ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA 1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  
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Pokoloruj� 
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Czy wiecie że�. 
 
Nabożeństwo majowe – jak sama nazwa wskazuje odprawiane jest w miesiącu 
Maju. Miesiąc ten jest w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Pierwsze 
nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płoc-
ku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i 
znane w całym kraju. Jednak początek tych nabożeństw jest znacznie wcze-
śniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na 
cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. W pierwszym tysiąc-
leciu maj jako miesiąc Maryi w Kościele Zachodnim święcono raczej sporadycz-
nie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić 
Maryi. Pierwszym, który, chciał czcić Maryję w miesiącu maju był król hiszpański 
Alfons X. Władca ten sam uczestniczył w nabożeństwach i zapraszał do udziału 
w nich swoich podanych, zalecał im gromadzenie się w porze wieczornej na mo-
dlitwy wokół figur Matki Bożej. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książecz-
ka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesią-
cem Maryi. Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, 
o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeń-
stwo majowe. Co więcej rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Papież Pius 
VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. . W połowie XIX wieku nabożeń-
stwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach. 

Litania Loretańska – jest centralną częścią nabożeństwa majowego. Jest to 
modlitwa na cześć Matki Bożej, którą kapłan odmawia na przemian z wiernymi. 
Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwier-
dził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowo-
ści Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. 
Tekst litanii miał przedłożyć archidiakon Guido Candiotti w 1578 r., do zatwier-
dzenia papieżowi Grzegorzowi XIII. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała 
dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały 
aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, 
Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: 
Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta 
(1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebo-
wzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995).W litanii wymie-
niane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50.  Po zatwier-
dzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do 
Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", 
przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski". Litania loretań-
ska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie 
papież Sykstus V. 
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Bajka nie bajka �.. 
 
 
Jak Bóg stworzył mamę 
 
Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ. Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy 
pojawił się przed Nim anioł i zapytał: 
- To na nią tracisz tak dużo czasu, tak? 
Bóg rzekł: 
- Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? Posłuchaj, ona musi nada-
wać się do mycia prania, lecz nie może być z plastiku... powinna składać się ze stu 
osiemdziesięciu części, z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą i reszt-
kami jedzenia z poprzedniego dnia... umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć 
wszystko - od bolącej skaleczonej nogi aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy 
sześć par rąk. 
Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową: - Sześć par? 
- Tak! Ale cała trudność nic polega na rękach - rzekł dobry Bóg. - Najbardziej skompli-
kowane są trzy pary oczu, które musi posiadać mama. 
- Tak dużo? 
Bóg przytaknął: 
- Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać: "Dzieci, co 
tam wyprawiacie?". Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć to, 
czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze jedna para, 
żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi, który wpadł w tarapaty: "Rozumiem to i 
kocham cię". 
- Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż się spać. Jutro też jest dzień. 
- Nie mogę - odparł Bóg - a zresztą już prawie skończyłem. Udało mi się osiągnąć to,  
że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad na 
sześć osób z pół kilograma mielonego mięsa oraz jest w stanie utrzymać pod pryszni-
cem dziewięcioletniego chłopca. 
Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się uważnie,  
a potem westchnął: 
- Jest zbyt delikatna. 
- Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan. - Zupełnie nie masz pojęcia o tym,  
co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama. 
- Czy umie myśleć? 
- Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek oraz dochodzić do 
kompromisów. 
Anioł pokiwał głową, podszedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku. 
- Tutaj coś przecieka - stwierdził. 
- Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza. 
- A do czego to służy? 
- Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę. 
- Jesteś genialny! - zawołał anioł. 
- Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancholijnie westchnął Bóg. 
 

To nie Bóg stworzył łzy. Dlaczego zatem my mielibyśmy to czynić? 
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PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
              o godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Kółko Żywego Różańca— nabożeństwo w każdą ostatnią niedzielę po mszy św.  o  930 

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  

Schola - sobota o godz. 1400  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58),  

siostry -  (024/265 62 59). 
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Rozmowa Miłosiernego Boga z duszą cierpiącą  
 
Jezus: Duszo, widzę cię tak bardzo cierpiącą, widzę, że nie masz siły nawet mówić ze Mną. Oto 
Ja sam będę mówił do ciebie, duszo. Chociażby cierpienia twoje były największe, to nie trać spoko-
ju ducha ani się poddawaj zniechęceniu. Jednak powiedz Mi, dziecię moje, kto się odważył zranić 
twoje serce? Powiedz Mi o wszystkim, powiedz Mi o wszystkim, bądz szczera w postępowaniu ze 
Mną, odsłoń Mi wszystkie rany swego serca, Ja je uleczę, a cierpienie twoje stanie się źródłem 
uświęcenia twego.  
Dusza; Panie, tak wielkie i rozmaite są moje cierpienia, a wobec ich długotrwałości ogarnia mnie 
już zniechęcenie.  
Jezus: Dziecię moje, zniechęcać się nie można; wiem, że Mi ufasz bez granic, wiem, że znasz 
Moją Dobroć i Miłosierdzie - więc może pomówimy w szczegółach o wszystkim, co ci najwięcej na 
sercu leży.  
Dusza: Tak dużo mam różnych rzeczy, że nie wiem, o czym wpierw mówić, jak to wszystko wypo-
wiedzieć.  
Jezus: Mów do Mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. No, powiedz Mi, dziecię moje, co cię 
wstrzymuje na drodze świętości?  
Dusza: Brak zdrowia wstrzymuje mnie na drodze świętości, nie mogę spełniać obowiązków, ot, 
jestem takim popychlem. Nie mogę się umartwiać, pościć surowo, jak czynili święci; to znów nie 
dowierzają, że jestem chora, i przyłącza się do fizycznego cierpienia - moralne, i wiele z tego wy-
pływa upokorzeń. Widzisz, Jezu, jak tu zostać świętą?  
Jezus: Dziecię, prawda, to wszystko jest cierpieniem, ale innej drogi nie ma do Nieba, prócz drogi 
krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy. Wiedz o tym, że jest to najkrótsza i najpewniejsza 
droga.  
Dusza: Panie, znowu przeszkoda i trudność na drodze świętości; dlatego, że jestem Ci wierna, 
prześladują mnie i wiele z tego powodu zadają mi cierpień.  
Jezus: Wiedz o tym, że dlatego że nie jesteś z tego świata, świat cię ma w nienawiści. Mnie on 
wpierw prześladował, to prześladowanie jest znakiem, że wiernie idziesz Moimi śladami.  
Dusza: Panie, znowu mnie zniechęca [to], że mnie nie rozumieją ani przełożeni, ani spowiednik w 
moich wewnętrznych cierpieniach. Ciemności zamroczyły umysł mój, i jak tu postępować naprzód? 
Tak mnie jakoś to wszystko zniechęca i myślę, że to nie dla mnie wyżyny świętości.  
Jezus: Oto, moje dziecię, tym razem dużoś Mi powiedziała. Wiem o tym, że jest to wielkie cierpie-
nie być niezrozumianą i to jeszcze przez tych, których się kocha i przed którymi nasza szczerość 
jest wielka, ale niech ci wystarczy to, że Ja cię rozumiem we wszystkich biedach i nędzach twoich. 
Cieszy mnie twoja głęboka wiara, jaką masz mimo wszystko dla zastępców moich, ale wiedz o tym, 
że ludzie duszy całkowicie nie zrozumieją, bo jest to nad ich możność; dlatego Ja sam zostałem na 
ziemi, aby twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić twą duszę, abyś nie ustała w drodze. Mówisz, że 
ciemności wielkie zasłaniają ci umysł, a więc czemuż nie przychodzisz w tych chwilach do Mnie, 
Który jestem Światłością i mogę w jednej chwili wlać w duszę twoją tyle światła i zrozumienia świę-
tości, że w żadnych księgach nie wyczytasz tego, żaden spowiednik nie jest zdolny tak pouczyć i 
oświecić duszy. Wiedz jeszcze, że te ciemności, na które się żalisz, wpierw przeszedłem dla ciebie 
w Ogrodzie Oliwnym. Dusza Moja była ściśniona śmiertelnym smutkiem i tobie daję cząstkę tych 
cierpień, dla Mojej szczególnej Miłości ku tobie i dla wysokiego stopnia świętości, jaki ci przezna-
czam w Niebie. Dusza cierpiąca jest najbliżej Mego Serca.  
Dusza: Ale jeszcze jedno, Panie: co robić, jeśli jestem odepchnięta i odrzucona od ludzi, a szcze-
gólnie od tych, na których miałam prawo liczyć, i to w chwilach największej potrzeby?  
Jezus: Dziecię moje, zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na ludziach. Wiele doka-
żesz, jeżeli zdasz się całkowicie na Moją Wolę i powiesz: nie jako ja chcę, ale jako jest wola Twoja, 
o Boże, niech mi się stanie. Wiedz, że te słowa, wypowiedziane z głębi serca, w jednej chwili wyno-
szą duszę na szczyty świętości. W takiej duszy mam szczególne upodobanie, taka dusza oddaje 
Mi wielką chwałę, taka dusza napełnia Niebo wonią swej cnoty; ale wiedz, że tę siłę, którą masz w 
sobie do znoszenia cierpień, musisz zawdzięczać częstej Komunii Św., a więc przychodź często 
do tego Źródła Miłosierdzia i czerp naczyniem ufności, cokolwiek ci potrzeba.  
Dusza: Dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć niepojętą, żeś raczył zostać z nami na tym wygnaniu i 
mieszkasz z nami jako Bóg Miłosierdzia, i siejesz wokoło Siebie blask swej litości i dobroci, a w 
świetle Twych promieni Miłosierdzia poznałam, jak bardzo mnie miłujesz.  
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Ból i cierpienie nie pochodzą od Boga. Kara zawsze jest 
niesprawiedliwa i wcale nie jest narzędziem wychowawczym, to 
miłość wychowuje, nie kara. Cierpienie, które przeżywamy jest 
wynikiem naszego zachowania, nie jest zesłane przez Boga. 

Bóg upodobanie ma w ludziach wolnych i z natury dąży 
do otwartości. 

Bóg uczy nas: 
1.       Dialogu – rozmowy o uczuciach 
2.       Dyskusji – rozmowy o poglądach i zainteresowaniach 

Dialog   →   poznanie   →   dyskusja   →   porozumienie 
Umiejętności dialogu i dyskusji uczymy się w rodzinie. Przy zabu-
rzonych relacjach w rodzinie opuszczamy dialog i od razu prowa-
dzimy dyskusję. Uniemożliwia to osiągnięcie porozumienia i pro-
wadzi do kłótni. 
Nasi rodzice przez wychowanie kształtują w nas obraz Boga. Je-
żeli kochali nas bezwarunkowo, to tworzymy obraz Boga pełnego 
miłości. Jeżeli byli zimni, surowi i karali za najmniejsze przewinie-
nie, to nasz Bóg jest surowy i niedostępny, boimy się Go. 
     Bóg pełen miłości pozwala nam poznać prawdę o sobie i o świecie. Duchowość to 
uwolnienie się od obrazu Boga stworzonego przez naszych rodziców. Do takiego uwolnie-
nia się potrzebna jest nam odwaga, nie żadne prawa i przepisy. Tam gdzie zaczyna się 
prawo, tam kończy się miłość. 
     Różne są postacie miłości. 

1.       Kochać bliźniego 
2.       Kochać siebie, żeby kochać bliźniego 
3.       Kochać siebie i kochać bliźniego 

    Przebaczenie jest związane z wyrządzoną nam krzywdą. Przebaczamy osobom blisko 
z nami związanym przez różne postacie miłości, które nas krzywdzą. Tak naprawdę to nie 
ma krzywdzonych i krzywdzicieli, wszyscy są ofiarami. Jeżeli ja pozwalam się krzywdzić to 
biorę udział w tej grze. Bez ofiary nie byłoby kata. 
Bardzo ważną rzeczą w życiu jest przebaczać, poprawia to jakość naszego życia. Są jed-
nak krzywdy, których wybaczenie jest ponad nasze siły. Tak jak nas ukształtowali i wycho-
wali ojciec i matka, tak my traktujemy mężczyzn i kobiety. Rodzice dali nam wzorzec, we-
dług którego postępujemy. Czasami krzywda wyrządzona dziecku przez rodziców jest 
zbyt duża ( np. wykorzystanie seksualne) i dla dziecka przebaczenie jest ponad jego siły. 
Może ono jednak wybaczyć sobie, to znaczy:  

1.       Dostrzec krzywdę 
2.       Zezłościć się 
3.       Wypłakać ją 
Proces przebaczania w relacjach z bliską osobą jest koniecznością. Gdy go zanie-

dbujemy zaczynamy toczyć walkę o swoją rację, a gdzie zaczynają się racje, kończą się 
relacje. Przebaczenie nie może być procesem jednostronnym. Przebaczenie jednostronne 
prowadzi do powstania dystansu między bliskimi osobami. Ja tobie przebaczam, ty mnie 
skrzywdziłeś, czuję się skrzywdzony, ale ci przebaczam! Przebaczyć musimy sobie wza-
jemnie. Przebaczenie wzajemne prowadzi do bliskości i porozumienia. Ból powstał między 
nami, choć przebaczymy sobie nawzajem. Przebaczenie jednostronne jest tylko ucieczką 
od bólu, zerwaniem relacji z Tobą i z Sobą. Doznana i wyrządzona krzywda jest centrum 
duchowości. Czujemy ból niezrozumienia, ból bliskości. Jest to ból do potęgi. Skrzywdzo-
ny człowiek zamyka się w sobie. Opowiadanie o doznanej i wyrządzonej krzywdzie prowa-
dzi do życia bez pretensji, w teraźniejszości, z podniesioną głową, pozwala stawiać grani-
ce ( nauka mówienia „nie” ). 

Jeżeli ktoś zawinił przeciwko tobie i żałuje to mu przebacz! 
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CECHY PRAWDZIWEGO PRZEBACZENIA 
1.       Poznać prawdę 
2.       Poczuć ból 
3.       Opowiedzieć drugiej osobie 
4.       Zrozumieć siebie 
5.       Zrozumieć druga osobę 
6.       Pogodzić się z tym, że byłem krzywdzony 
7.       Odreagować ( trzeba się wypłakać ) 
8.       Przebaczyć, ale nie zapominać 
9.       Poznać swoje uczucia 
Cały proces przebaczania dokonuje się dzięki działaniu Boga, człowiek musi zrobić 

tylko jeden wysiłek, nie uciekać od tego. Musi poznać prawdę („poznaj prawdę, a praw-
da cię wyzwoli”), przeżyć ból (wypłakać się), podjąć decyzję (nie chcę, żeby mnie bola-
ło), zrozumieć, nie wypominać, pogodzić się. Przebaczenie powoduje, że wspólnie wi-
dzimy klarowną przyszłość. Tak wygląda proces przebaczania, ale sam człowiek, bez 
pomocy Boga nie potrafi tego dokonać. 

Jedną z cech prawdziwego przebaczenia jest opowiedzenie o sobie drugiemu 
człowiekowi, komuś, kto potrafi nas wysłuchać i okazać troskę. Służy temu Sakrament 
Spowiedzi. 

Troska to sygnał, że jest ktoś, kto interesuje się moim życiem( idzie obok, to-
warzyszy mi). 
Troskę najpierw okazujmy sobie samym, wtedy i inni zaczną się o nas troszczyć. Tak 
jak ja siebie traktuję i o sobie myślę, tak traktują mnie i o mnie myślą inni ludzie! 

 
Maciej Dąbrowski 

Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej 
Coraz częściej w naszych świątyniach podczas udzielania komunii św. pojawia się świecka 

osoba ubrana w białą albę, która pomaga kapłanowi. Od Soboru Watykańskiego taka osobę nazywa 
się Szafarzem Nadzwyczajnym Komunii Świętej. Jest to osoba świecka, która uzyskała jednorazowe 
lub czasowe upoważnienie od właściwego sobie ordynariusza (biskupa diecezjalnego) do udzielania 
Komunii Świętej. Posługę tę wprowadziły - jako nadużycie - episkopaty w Europie Zachodniej, gdzie 
istnieje ona od dawna. Nie była jednak długo wprowadzana w Polsce ze względu na wyraźny opór 
wiernych.  

Dokumenty Soborowe nie precyzują jakichkolwiek wymagań dotyczących szafarzy, ma to 
być jedynie osoba "odpowiednio przygotowana". Zatem biskup może teoretycznie upoważnić w nad-
zwyczajnych sytuacjach jednorazowo każdego człowieka, co do którego jest przekonany, że jest 
przygotowany. Może to być zatem również kobieta. W Polsce ustalenia Konferencji Episkopatu precy-
zują, że szafarzami mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 35 lat. Są jednak od tej reguły wyjątki - na 
przykład w archidiecezji lubelskiej posługę tę mogą otrzymać również zakonnice (aby udzielać Komu-
nii w swoich wspólnotach).  

Stała posługa udzielana jest najczęściej na rok, po ukończeniu specjalnego kursu diecezjal-
nego zakończonego egzaminem. Po roku każdy szafarz jest zobowiązany do odbycia specjalnych 
rekolekcji, po których może odnowić swoją posługę.  

Główne zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu 
chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie 
mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę. Podczas posłu-
gi w kościele i w trakcie liturgii plenerowych szafarz ubrany jest w albę i w takim stroju udziela Komu-
nii. Zanosząc Komunię do domu osoby starszej, chorej lub do szpitala, ubrany jest w garnitur. 

Szafarz może również przewodniczyć nabożeństwom wystawiając Najświętszy Sakrament, 
a jedyną różnicą jest to, że nie może Nim udzielić błogosławieństwa, na zakończenie może wypowia-
dać słowa "Niech NAS Błogosławi.....".  
W stosunku do Szafarzy nie powinno się używać określenia "Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii", 
ponieważ Eucharystię może celebrować wyłącznie prezbiter, a Komunia Święta jest tylko jej częścią  
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„ Dzieci i młodzież to diamenty. 

Trud szlifowania tych diamentów –  

to praca rodziców, nauczycieli i wychowawców”. 

 
Drodzy Czytelnicy! 
       „Z notatnika wychowawcy” to cykl artykułów doświadczonego pedagoga, który pracuje z 
młodzieżą od ponad dwudziestu lat. Dzieląc się  spostrzeżeniami z pracy wychowawczej, sygna-
lizując problemy, uczulając na ewentualne zagrożenia, pomoże rodzicom w rozwiązaniu trud-
nych spraw i  stanie się sprzymierzeńcem w ich działaniach  wychowawczych. 

Z notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcy    

                  ROLA WYCHOWAWCZA RODZINY    ROLA WYCHOWAWCZA RODZINY    ROLA WYCHOWAWCZA RODZINY    ROLA WYCHOWAWCZA RODZINY    cd. 

Pielęgnowanie i rozwijanie tych naturalnych więzi, uświadamianie ich dzieciom, nauka 
radości z dobra, jakie się dzieje w rodzinie, ale także wrażliwość i solidarność w niepowodze-
niach jej członków bliższych i dalszych, utrzymywanie więzi z szeroką rodziną – to zadania wy-
chowawcze, w realizacji których nikt nie wyręczy rodziny.  

Tu kształtuje się wzór matki, ojca, siostry, brata, babci, dziadka, cioci, wujka. W szkole 
można o tym mówić, w rodzinie się to praktykuje. W rodzinie człowiek uczy się dla innych uczyn-
ności, usłużności. Kto nie zechce być uczynnym dla najbliższych, nie będzie bezinteresownym 
dla obcych. Dlatego rozważni rodzice tak organizują czas dziecka, by w nim znalazło się miejsce 
na pracę dla rodziny. Nie trzeba ograniczać dzieciom możliwości choćby pozmywania po kolacji, 
z obawy, że coś się zniszczy, za dużo zużyje wody, czy będzie to zrobione niedokładnie i nie-
sprawnie. W rodzinie i z rodziną człowiek świętuje i wypoczywa – regeneruje siły. Zależy to jed-
nak od tego, czy istnieje odpowiednia atmosfera, bo jeśli jej nie ma, to człowiek szuka rozrywki 
poza domem, pozornych przyjaciół schlebiających, nie wymagających.  

Rodzice są odpowiedzialni za organizację dnia swoich dzieci, za oglądane programy 
telewizyjne w późnych godzinach wieczornych, za podejmowanie lub nie - dyskusji z dziećmi, za 
zły przykład, brak przykładu, za samotność dziecka przed telewizorem, za pusty dom całymi 
godzinami, za osamotnienie dziecka w rodzinie czyli sieroctwo rodzinne, gdy rodzice nie mają 
czasu czy zrozumienia dla problemów swojego dziecka, bo biznes odsuwa je na drugi plan (albo 
niechęć czy alkohol).  Żeby wychowanie mogło być skuteczne, muszą być spełnione pewne wa-
runki, a znaczną rolę odgrywa: 

obecność rodziców, przy czym ważna jest nie tylko ilość czasu wspólnie spędzanego, lecz 
także jego jakość, wspólne zabawy, wycieczki, wspólna praca, czułość, rozmowy. Czas 
wspólnie spędzony służy rozwojowi, zacieśnia więzy, jest szansą wzajemnego pozna-
nia i porozumienia się; 

przykład – dziecko wiele przejmuje od rodziców poprzez naśladownictwo, bez słów. Obser-
wując zachowanie rodziców, przyswaja pewne postawy i rozumie pojęcia, tworzy obraz, 
wyobrażenie miłości, odpowiedzialności, szacunku; 

słowo – wzmacnia doświadczenie sytuacji, werbalizuje uczucia, myśli, gesty, coś tłumaczy. 
Ważny jest ton głosu, sposób, w jaki się do siebie zwracamy. 

Każda rodzina ma swoją specyfikę, atmosferę, klimat wychowawczy, swoją tradycję i obyczaje. 
Wychowanie jednak jest zależne od świadomości rodziców, ich wiedzy, talentu pedago-
gicznego, zaangażowania, pracy nad sobą i nad dziećmi. 

                   M.G. 
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Wychowanie wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością rodziców za dzieci, a z nią 
łączy się działalność zamierzona, określenie celu i skutku, doboru metod, uświadomienie 
zobowiązań wobec członków rodziny, szczególnie dzieci. Każda rodzina ma swoją specyfi-
kę, atmosferę, klimat wychowawczy, swoją tradycję i obyczaje. Wychowanie jednak jest 
zależne od świadomości rodziców, ich wiedzy, talentu pedagogicznego, zaangażowania, 
pracy nad sobą i nad dziećmi. Rodzice są odpowiedzialni za organizację dnia swoich dzieci, 
za oglądane programy telewizyjne w późnych godzinach wieczornych, za podejmowanie
( lub nie) dyskusji z dziećmi, za zły przykład, brak przykładu, za samotność dziecka przed 
telewizorem, za pusty dom całymi godzinami, za osamotnienie dziecka w rodzinie czyli sie-
roctwo rodzinne, gdy rodzice nie mają czasu czy zrozumienia dla problemów swojego dziec-
ka, bo biznes odsuwa je na drugi plan (albo niechęć czy alkohol). Trudności w wychowaniu 
pojawiają się wówczas, gdy nie ma miłości, nie rozumie się potrzeb dziecka, kiedy rodzina 
się rozpada, brak odwagi i taktu, by mówić o tym z dziećmi, nie raniąc siebie. Często przy-
czyną tragedii jest za późne szukanie kontaktu ze sobą i braku przygotowania, który kiedyś 
był mniej odczuwany przy rodzinie wielopokoleniowej. Nawet w rodzinie nie wszystko układa 
się idealnie, nie oznacza to przekreślenia możliwości wyjścia z takiej rodziny człowieka do-
brego, szlachetnego. Przykładem niech będzie amerykański aktor  Michael London, odgry-
wający główną rolę w serialu "Autostrada do nieba", wyświetlanym kilka lat temu w telewizji. 
Sam opracował scenariusz tego filmu. Grał tam postać anioła, który w ludzkiej postaci poja-
wił się na ziemskim padole, by pomagać ludziom w potrzebie. Nie dokonuje on zresztą żad-
nych nadzwyczajnych cudów, po prostu swoją pełną współczucia, życzliwości i taktu posta-
wą uzmysławia zgorzkniałym, dotkniętym nieszczęściem ludziom, iż od nich samych zależy, 
czy cierpienie wyda się ponad siły. Uczy stawić czoła przeciwnościom losu, pokazuje, jak 
wyzbyć się egoizmu i być w sposób mądry pomocą innym, będąc człowiekiem uśmiechnię-
tym, serdecznym.  

A co aktor mówi w biografii o swoim dzieciństwie? Jego ojciec był reżyserem radiowym. 
Matka była aktorką. Rodzice byli ogromnie zajęci, wiecznie zdenerwowani. Swe napięcie 
wyładowywali na dziecku, które postanowili "trzymać twardą ręką". Jako koszmar aktor 
wspomina chwile, gdy matka lodowatym głosem zwracała się do niego – „zawiadom swego 
ojca, że obiad jest gotowy”. Ojciec zaś w milczeniu zasiadał trzy metry od nich, odwrócony 
tyłem. 

Zwierzał się: „Byłem nieuleczalnie samotny w domu i w szkole. Sam jadałem, sam się bawi-
łem, bo nie mogłem znaleźć przyjaciół”. Wiecznie sam – nazywany był przez szkolnych kole-
gów podrzutkiem. Czuł się napiętnowany, bo sądził, że jest niekochany, bo cierpiał na wsty-
dliwą, w swoim (nie tylko) pojęciu, przypadłość. Był już duży, a ... siusiał w łóżko. Rodzice 
zamiast leczyć, zawstydzali go. Matka wymyśliła straszliwą karę. Co rano rozwieszała w 
oknie mokre prześcieradło, by całe miasto dowiedziało się o jego problemie.  

Z goryczą wspomina: „Nie mogłem nikogo do siebie zaprosić, bo wyszłoby na jaw, 
że sypiam w za małym dla siebie dziecinnym łóżku. Rodzice nie chcieli kupić mi tapczanu – 
chyba, że się poprawię...” 

Po latach aktor stwierdził, że te wszystkie drobne, ale przecież bardzo smutne wy-
darzenia pomogły mu wyrobić w sobie siłę charakteru. „Nauczyłem się stawiać czoła przy-
krościom i niepowodzeniom. Dążyć do wytkniętego celu. Rozumieć innych i wybaczać im”. 
Stał się ulubieńcem młodych i dorosłych widzów. W swoich rolach, między innymi w 
„Bonanzie” jako Joe, lansował postawy życiowe godne naśladowania. W życiu prywatnym 
był ojcem dziewięciorga dzieci – dumnych z niego i kochających go. I – o dziwo – nie był 
ojcem bezkrytycznie tolerancyjnym. Powtarzał: „Choć nie życzę żadnemu dziecku takiej 
szkoły, jaką sam przeszedłem, jednak uważam, że współcześni ojcowie czasem powinni być 
bardziej surowi i wymagający. Dobrze wychowywać młodych to sztuka, do której nie wystar-
czy samo serce, ani sama głowa. To musi iść w parze”. 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
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Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 
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Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygotowują 

(sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie, więc zapraszam w sobotę na godz. 

1900  mieszkańców naszej parafii z: 

• ul. Osiedlowej (cała) na 2 maja,  

• rodziców dzieci przystępujących do I komunii św. na 9 maja,  

• rodziców dzieci przystępujących do Generalnej Komunii św. na 16 maja,  

• ze Starego Boryszewa na 23 maja,  

• ze Stróżewka od Państwa Janików do Państwa Klimków, na 30 maja,  

• ze Stróżewka od Państwa Siedlewskich do Plewińskich na 6 czerwca,  

• ze Stróżewka tzw. środek działek na 13 czerwca.  

Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję sprzątania 
Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. Kościół, w którym 
panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii. Za te sobotnie chwile poświę-
cone na rzecz kościoła mówię wszystkim - BOG ZAPŁAĆ.  

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie, a następnie w 
liturgię Trydiuum Paschalnego: siostrom zakonnym, lektorom, ministrantom, asyście, chó-
rowi parafialnemu, Kółku Żywego Różańca, Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogozina przy 
wsparciu naszego Rycerza, cukierni z Mochowa za przekazane dla naszej wspólnoty świą-
teczne baranki, grupie dekoracyjnej przygotowującej Grób Pański, Panom, którzy uporząd-
kowali teren pod przyszły Dom Parafialny. Słowa podziękowania kieruje do wszystkich 
Parafian, którzy tak licznie brali udział w liturgii świąt Wielkanocnych.  

DRODZY PARAFIANIE  

Do naszej parafii w miesiącu kwietniu poprzez chrzest zostali włączeni:  

Wiktor Paradowski – Płaszczyk, Blanka Paradowska – Płaszczyk, Natalia Myczka, Łukasz 

Franciszek Tłuchowski, Jakub Pikała i Jan Pałysa.  

Sakrament małżeński przyjęli Martyna Wiśniewska i Radosław Olesik.  

Pamiętajmy o nich w naszych codziennych modlitwach.  

ZAPROSZENIE 

 Rok 2009 będzie dla niektórych naszych Parafian szczególnym czasem, szczegól-
nie dla par małżeńskich. Osiem par małżeńskich będzie obchodzić swój jubileusz-25 rocz-
nicą zawarcia małżeństwa. Srebrne gody to piękna rocznica. W imieniu naszych parafian i 
swoim pragnąłbym zaprosić Jubilatów do wspólnej modlitwy dziękczynnej z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo—24 maja o godz. 1130. Prosiłbym pary obchodzące srebrny 
jubileusz  o osobisty kontakt ze mną w celu ustalenia szczegółów nabożeństwa (do 17 
maja br.).  

Ks. Proboszcz  


