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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Warto dla jednej miłości żyć. Jest taka młodzieżowa piosenka, w 

dawnych latach powszechnie śpiewana, dzisiaj troszkę przebrzmiała, mo-

że niemodna, ale idea została. Dla miłości. Dzisiaj słowo „kochać", 

„miłować" może mniej, ale „kochać" - ma wiele znaczeń. Mówi się nawet, 

że miłość jest jedna, tylko obiekty różne. 

Ale musimy sięgnąć głębiej, nie negując oczywiście wartości ludz-

kiej miłości. Jest ważna, jeśli Pan Bóg powiedział, że ludzie mają rozmna-

żać się, tworzyć rodzinę. Tutaj robimy „zyg, zyg, marchewka" wszystkim, 

którzy mówią, że Kościół jest przeciwny seksowi, miłości itd. Kościół jest 

przeciwny żarciu, ale nie jest przeciwny jedzeniu. Jak tu popatrzyć na mi-

łość Boga, miłość człowieka, żeby to było coś budującego, żeby ta siła by-

ła siłą, która nas formuje, która pozwala nam lepiej żyć, która pozwala in-

nym lepiej żyć z nami. Bo miłość - mówi św. Tomasz z Akwinu - to jest 

chcieć dla kogoś dobrze. Nie tylko tak chcieć, żeby „dobrymi chęciami było 

piekło wybrukowane", ale chcieć efektywnie, skutecznie, w postawie służ-

by. Cieszę się, że dzięki mnie komuś jest dobrze. Jakże często miłość jest 

rozumiana: realizuję miłość, jeśli dzięki komuś jest mnie dobrze. A drugie-

mu? Czy dzięki mnie jest komuś dobrze, dzięki mnie jest ludziom dobrze? 

Spotkam się dzisiaj z bardzo wieloma ludźmi. A może będę sam i 

wiele osób będzie uwolnionych ode mnie, mojego towarzystwa? Może bę-

dą to sobie bardzo cenili? Czy tym ludziom będzie przeze mnie, dzięki 

mnie lepiej? 

Kochany ksiądz biskup Chrapek tak bardzo pragnął, żeby ślad, któ-

ry zostaje po człowieku, był śladem, którego nie potrzeba się wstydzić. Ja-

ki ślad zostanie po nas dzisiejszego dnia? Rozważnie stawiajmy kroki, kro-

ki miłości, aby ślady, które dzisiaj zostawimy, jaśniały żeby inni chcieli w te 

ślady wstępować, żeby ten świat był trochę lepszy Przez nas. Dzięki nam. 

O. Leon Knabit 

Zostawić ślad 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-Sob. 2-7   1800 msze św. 

Pi. 6  ŚWIĘTO PRZEMIE-
NIENIA PAŃSKIEGO 

I PIĄTEK MIESIĄCA 

1500 wizyta u chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 8 XIX NIEDZIELA-
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.   

Wt.-Sob. 10-14   1800 msze św.  

Nd. 15 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYJ 

PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Nd. 22 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 23-28      1800 msze św.  

Czw. 26  UROCZYSTOŚĆ NMP 
CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1800 msza św.  

Nd. 

  

29 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., DOŻYNKI 

Po.-Wt. 30-31   1800 msze św.  

Po. 9  SWIETO ŚW. TERE-
SY OD KRZYŻA, PA-

TRONKI EUROPY  

1800 msza św.  

Sob. 14  WSPOMNIENIE ŚW. 
MAKSYMILIANA  
MARII KOLBEGO 

1800 msza św.  

Wt. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA  
APOSTOŁA 

1800 msza św.  
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Pokoloruj  
Bajka nie bajka Ogłoszenie 

 

LIST MIŁOSNY 
 

     Pewna księżniczka dostała na urodziny od swego narzeczonego ciężką, choć nie-

zbyt dużą paczkę, o dziwnym okrągłym kształcie. Zaciekawiona rozpakowała szyb-

ciutko i znalazła w środku... kulę armatnią. Rozczarowana, ze złością rzuciła ją na 

podłogę. Wtedy pękła zewnętrzna czarna powłoka i ukazała się mniejsza kula w pięk-

nym srebrzystym kolorze. Księżniczka podbiegła i ujęła ją w dłonie. Obracając ją, 

przypadkowo przycisnęła lekko w pewnym punkcie jej powierzchnię. I oto srebrna 

otoczka otworzyła się, odsłaniając wspaniałą złotą szkatułkę. Teraz księżniczka ła-

two otworzyła złote pudełeczko, w środku którego na miękkiej czarnej materii spo-

czywał cudowny pierścionek, połyskujący brylancikami tworzącymi dwa słowa: KO-

CHAM CIĘ. 

Wielu ludzi myśli: Pismo święte to nie dla mnie. 

Jest zbyt trudne, nie potrafiłbym nic zrozumieć. 

Lecz jeśli ktoś zdobędzie się na wysiłek 

zdarcia pierwszej "warstwy" poprzez skupienie i modlitwę, 

za każdym razem odkryje nowe i zaskakujące wspaniałości. 

A przede wszystkim zostanie bezgranicznie zadziwiony 

jednoznacznością biblijnego boskiego posłania: 

BÓG CIĘ KOCHA. 
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Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest 
znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że 
ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku 
wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało 
w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, wzmiankach i śladach.  
  

Jak podkreślił Ojciec Święty Pius XII w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus 
Deus, określającej jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, to 
odwieczne przekonanie w Kościele potwierdzają wyraźnie liczne świątynie oddane 
Bogu pod wezwaniem Maryi Panny Wniebowziętej na długo przed ogłoszeniem tego 
dogmatu w 1950 roku. Świadczą o tym również święte obrazy otaczane czcią w kościo-
łach przez wiernych. Niewątpliwie, potwierdza tę wiarę również krakowski ołtarz Wita 
Stwosza, przedstawiający Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Także księgi liturgiczne 
od czasów chrześcijańskiej starożytności tak we wschodnich, jak i w zachodnich ob-
rządkach Kościoła, potwierdzają obchody liturgiczne tej tajemnicy wiary. Nazywają one 
to święto "Zaśnięciem" lub "Wniebowzięciem Świętej Maryi". Wszystkie one zgodnie 
stwierdzają, że gdy Matka Boża przeszła z życia ziemskiego do nieba, Jej święte Ciało 
z woli Bożej otrzymało to, co odpowiadało godności Matki Słowa Wcielonego i pozosta-
łym przywilejom Jej udzielonym (cyt. za Munificentissimus Deus).  
Poza tym, bardzo ważnym argumentem za zabraniem Maryi z jej ciałem i duszą do 
nieba jest fakt, że nigdy w historii chrześcijaństwa nie twierdzono, że w jakimś miejscu 
znajduje się jej grób. Gdyby chrześcijanie nie wierzyli we Wniebowzięcie Matki Chry-
stusa, z pewnością otaczaliby czcią i szacunkiem miejsce jej wiecznego spoczynku, 
podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku grobu św. Piotra czy innych Apostołów.  
Z czasem papieże nadawali temu świętu coraz bardziej uroczysty charakter. Św. Ser-
giusz I wprowadził Litanie, czyli procesje stacyjne w uroczystości maryjne, wymieniając 
obok siebie święto Narodzenia, Zwiastowania, Oczyszczenia i Zaśnięcia Najświętszej 
Panny Maryi. Leon IV poleca uroczyście obchodzić święto Wniebowzięcia Świętej Bo-
żej Rodzicielki.  
Również Ojcowie i Doktorzy Kościoła mówili o prawdzie Wniebowzięcia NMP. Szcze-
gólnym jej głosicielem był m.in. św. Jan Damasceński. "Potrzeba było, by Ta, która 
rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po śmierci swe ciało 
bez żadnego skażenia. Potrzeba było, by Ta, która Stwórcę w swym łonie jako Dziecię 
nosiła, przebywała w Boskich przybytkach. Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona 
przez Ojca zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było, by Ta, która widziała 
Syna swego na krzyżu i doznała w serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy go przy 
rodzeniu, oglądała tegoż Syna zasiadającego wraz z Ojcem. Potrzeba było, by Matka 
Boża posiadała to, co do Syna przynależy i otrzymywała cześć od całego stworzenia 
jako Matka Boga i służebnica zarazem"(cyt. za Munificentissimus Deus).  
Teologowie i scholastycy podkreślali, że przywilej Wniebowzięcia Maryi Dziewicy zga-
dza się w pełni z Pismem Świętym. Pośród świętych, przypominających o tajemnicy 
Wniebowzięcia wymienić można: św. Antoniego Padewskiego, św. Alberta Wielkiego, 
św. Tomasza z Akwinu, św. Bernardyna ze Sieny, św. Roberta Bellarmina, św. Fran-
ciszka Salezego, św. Alfonsa czy też św. Piotra Kanizjusza.  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
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Dlatego właśnie Papież Pius XII, idąc za tradycją Świętego Kościoła Katolickiego w 1950 
roku Konstytucją apostolską Munificentissimus Deus ogłosił dogmat o Wniebowzięciu 
słowami: "...ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że 
Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z 
duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej". Pośród argumentów teologicznych 
jakie Ojciec Święty wylicza uzasadniając tę prawdę, warto przypomnieć m. in., że Matka 
Boga jest najściślej zjednoczona z Boskim swoim Synem i dzieli Jego los. Skoro więc 
poczęła Jezusa - Zbawiciela, karmiła, nosiła na rękach, niemożliwym jest, aby po ziem-
skim swym życiu została od niego oddzielona ciałem. Jezus Chrystus też jako najdosko-
nalszy wykonawca prawa, który uczcił odwiecznego Ojca, nie mógł nie uczcić swej uko-
chanej matki.  
Koniecznym było, aby Maryja Dziewica najściślej zjednoczona ze swym Synem w walce z 
szatanem, mająca doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, 
została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Tak jak Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwy-
cięstwem nad grzechem i jego skutkami, w tym śmiercią, "tak trzeba było, aby wspólna 
walka świętej Dziewicy i Syna zakończyła się dziewiczego ciała". Maryja Niepokalana w 
swoim poczęciu, nienaruszenie dziewicza w Boskim macierzyństwie osiągnęła jakby naj-

wyższą koronę 
swoich przywile-
jów poprzez za-
chowanie od 
zepsucia grobu, 
"aby na podo-
bieństwo Syna, 
po zwycięstwie 
nad śmiercią, z 
duszą i ciałem 
zostać wyniesio-
ną do najwyższej 
chwały nieba i 
tam jaśnieć jako 
Królowa po pra-
wicy tegoż Syna, 
nieśmiertelnego 
Króla wieków".  
Katechizm Ko-
ścioła Katolickie-
go podkreśla: 
"Wniebowzięcie 
Maryi jest szcze-
gólnym uczestni-
czeniem w Zmar-
twychwstaniu Jej 
Syna i uprzedze-
niem zmartwych-
wstania innych 
chrześcijan". 
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Rys historyczny Czerwińska n.Wisłą i Sanktuarium 
1124 "Sub anno domini 1124 Alexander episcopus plocensis tempore Boleslai fundavit ecclesiam in 

Cyrwyensco ad honorem Beatae Mariae Virginis" - podają "Spominki Sochaczewskie. Budowa kościoła 

romańskiego w granicie o dwóch wieżach trwa od 1129-1156.  

1155 Papież Hadrian IV przesyła Gwidonowi, przeorowi klasztoru czerwińskiego Kanoników Regular-

nych, bullę "Offici nostri nos". Dziś trudno ustalić, skąd przybyli Kanonicy Regularni do Czerwińska. 

Jedna z hipotez mówi o przybyciu ich z klasztoru św. Idziego w Leodium (Belgia).  

1161 Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski na zjeździe w Łęczycy z okazji konsekracji kościoła 

w Czerwińsku, nadają miejscowemu klasztorowi przywileje.  

1294 W klasztorze w Czerwińsku umiera Konrad II Książe Mazowiecki.  

1373 Czerwińsk otrzymuje prawa miejskie.  

1410 W Czerwińsku zatrzymuje się z wojskami król Władysław Jagiełło przed wyprawą na Grunwald.  

1419 Ponownie spotykają się wojska króla Władysława Jagiełły i księcia Witolda przed wyprawami na 

krzyżaków.  

1422 Król Jagiełło nadaje klasztorowi przywileje mówiące o nietykalności majątków bez wyroku sądo-

wego oraz rozciągające na nie Statuty Wiślickie króla Kazimierza Wielkiego.  

1428 Papież Marcin V przyłącza do klasztoru parafię św. Wojciecha w Czerwińsku i św. Zygmunta w 

Borzęcinie.  

1452 Książęta: płocki - Władysław I i czerski - Bolesław IV obradują w Czerwińsku nad ustawami dla 

Mazowsza. 

1475 Papież Sykstus IV nadaje specjalne odpusty dla pielgrzymów nawiedzających klasztor w Czerwiń-

sku.  

1513 Papież Leon X przyłącza do klasztoru czerwińskiego parafie w Nasielsku i Pomnichowie oraz do-

konuje afiliacji kanoników czerwińskich do Kongregacji Kanoników Regularnych w Rzymie na Latera-

nie, co odtąd zaznaczać się będzie m.in.: Kanonicy Regularni Lateraneńscy.  

1593 W Czerwińsku przebywa Zygmunt III Waza z okazji mianowania opatem klasztoru kardynała An-

drzeja Batorego, bratanka króla Stefana.  

1610 Klasztor czerwiński uzyskuje od Papieża Pawła V przywilej "altare privilegiatum".  

1612 W kościele zostaje umieszczony obraz Matki Bożej namalowany przez Łukasza z Łowicza.  

1647 Król Władysław IV modlił się przed obrazem MB Czerwińskiej o powrót do zdrowia i pozostawił 

dziękczynne wotum z napisem: "Bliski śmierci - otrzymał zdrowie".  

1648 Do Czerwińska po swojej elekcji przybywa król Jan Kazimierz wraz z małżonką, by oddać w opie-

kę Matki Bożej siebie i losy Ojczyzny.  

1649 Kolejny pobyt króla Jana Kazimierza w Czerwińsku przed wyprawą przeciw Bohdanowi Chmiel-

nickiemu  

1651 Do Czerwińska przybywa król Jan Kazimierz po zwycięstwie pod Beresteczkiem i składa zdobyte 

chorągwie jako wota dziękczynne.  

1819 Kasata Kanoników Regularnych Lateraneńskich i odebranie praw miejskich Czerwińskowi (zabór 

rosyjski). Do Klasztoru przybywają Siostry Norbertanki usunięte z Płocka.  

1902 Usunięcie Sióstr Norbertanek. Kościół przechodzi pod opiekę diecezji płockiej.  

1923 Biskup Antoni Julian Nowowiejski przekazuje klasztor wraz z kościołem i parafią Zgromadzeniu 

Salezjańskiemu.  

1924 Salezjanie otwierają w Czerwińskun. Wisłą nowicjat dla kandydatów do Zgromadzenia.  

1968 Stolica Apostolska przyznaje sanktuarium w Czerwińsku tytuł Bazyliki Mniejszej.  

1970 Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, dokonuje koronacji cudownego obrazu MB Czerwińskiej.  

1971 Kard. Karol Wojtyła, obecny Papież Jan Paweł II, przewodniczy uroczystościom z okazji I roczni-

cy koronacji obrazu.  

1984 Jan Paweł II, przychylając się do prośby ks. Inspektora Wojciech Szulczyńskiego, przekazuje dla 

Sanktuarium w Czerwińsku kielich mszalny z pateną.  

1999 Biskup płocki Stanisław Wielgus ogłosił Sanktuarium Czerwińskie Kościołem Jubileuszowym. 
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OŁTARZ GŁÓWNYOŁTARZ GŁÓWNYOŁTARZ GŁÓWNYOŁTARZ GŁÓWNY: Drewniany, pozłacany, wykonany w Krakowie w 1630 r. Jest to fundacja 
Mikołaja Szyszkowskiego, herbu Ostoja, opata Komendatoryjnego Kanoników Regularnych w 
Czerwińsku i od 1634 r. Bp Warmińskiego. Na cokole drewnianego, bogato zdobionego ołtarza 
znajdują się figuralne rzeźby przedstawiające Boga Ojca z kulą ziemską w ręku, w otoczeniu 
proroków: Henocha i Eliasza. Bóg Ojciec przedstawiony został tu jako władca - "Pantokrator". 
Może to także być Jezus Chrystus, po którego bokach znajdują się Apostołowie Piotr i Jan. Je-
zus Chrystus przedstawiony byłby wówczas jako Pan i Władca nad całą ziemią, nad szatanem, 
po swoim Zmartwychwstaniu. Na dalszym planie znajdują się postacie aniołów i świętych. W 
niszach ołtarza znajdują się wyrzeźbione wysokie figury: św. Augustyna z sercem i św. Mikołaja 
z księgą lub skrzyneczką. Kanonicy Regularni na pismach św. Augustyna oparli swoją regułę 
zakonna, a św. Michał był patronem fundatora Mikołaja Szyszkowskiego. W ołtarzu znajdują się 
cztery "korynckie kolumny", których rzeźbione kapitele zdobi roślinny motyw akantu. W górnej 
części ołtarza znajduje się XVII wieczny, owalny obraz przedstawiający scenę "Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela w Nazarecie". Ten tytuł nosi Bazylika w 
Czerwińsku n. Wisłą. W centrum ołtarza znajduje się OBRAZ, od 1648 r. przez Bp Płockiego i 
Wrocławskiego Księcia Karola - Ferdynanda Wazę uznany za cudowny. Potwierdził to Papież 
Innocenty X.  

 
OBRAZOBRAZOBRAZOBRAZ. Obraz Matki Bożej namalowany jest w stylu bizantyjskim na wzór obrazu "Salus populi 
Romani" (Wspomożenie ludu rzymskiego), znajdującego się w Rzymie, w Bazylice Matki Boskiej 
Większej. Jest on w typie "HEGETRIA" - Matki Boskiej Wskazującej. Rzymski obraz ma małe 
wymiary. Obraz czerwiński ma wymiary: długość = 2,75 m.; szerokość = 1,25 m. Czerwiński 
obraz miał prawdopodobnie namalować Łukasz z Łowicza. W 1610 r. papież Paweł V na dwa 
lata przed namalowaniem obrazu Matki Bożej w Czerwińsku nadaje dla tutejszego kościoła 
przywilej: ALTARE PRIVILEGIATUM - Ołtarz uprzywilejowany. Można sądzić, że już przed tym 
rokiem w gotyckim ołtarzu czerwińskiego kościoła znajdował się obraz Matki Bożej uchodzący 
za cudowny. Możliwe jest więc, że Łukasz tylko odnowił lub wykonał jego replikę, czyli kopię. 
Trybowane i posrebrzanie sukienki do cudownego Obrazu, fundował dziekan czerwiński i pre-
pozyt w Krasnym - Kanonik RL Józef - Franciszek Jagodkiewicz w 1686 r. Po bokach cudowne-
go Obrazu umieszczone są klasycystyczne kandelabry (świeczniki) i wota, niektóre z XVII w. Na 
mensie ołtarza znajduje się barokowe Tabernakulum, projektowane przez Stefana Szyllera. 
Przed ołtarzem powieszone są trzy wieczne lampy z XVII i XIX w. Obraz jest kopią znanego wize-
runku Matki Bożej czczonego w Rzymie w Bazylice Najświętszej Maryi Większej pod nazwą 
"Salus Populi Romani" - "Zbawienie Ludu Rzymskiego". Różni 
się tym, że Dzieciątko na obrazie czerwińskim trzyma w prawej 
ręce berło. Jest namalowany na płótnie naklejonym na dębową 
deskę. Od 1686 r. zdobi go srebrna sukienka tłoczona w piękne 
kwiaty i bogato złocona. Na tle obrazu widoczne są dwa wota: 
słońce i księżyc. W 1647 r. król Władysław IV przed tym obra-
zem uprosił sobie powrót do zdrowia i pozostawił dziękczynne 
wotum z napisem: "Bliski śmierci - zdrowie otrzymał". Obraz MB 
Czerwińskiej, od początku wsławiony licznymi łaskami i cudami, 
w 1648 r. został ogłoszony przez biskupa płockiego Ferdynanda 
jako cudowny, a w 1970 r. ukoronowany przez kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. 
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JAN PAWEŁ II 
W lutym 1941 r., gdy wrócił po pracy do domu zastał w nim nieżyjącego ojca. Jak sam wspomi-
nał, w wieku 20 lat utracił już wszystkich, których kochał. 
Młodość papieża 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugie dziecko Karola 
Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Brat Edmund był od niego o kilka lat starszy. 
Ojciec przyszłego papieża był byłym oficerem, który został jednak ostatecznie urzędni-
kiem.  
Dziewięcioletni Karol przeżył wielka tragedie. 16 kwietnia 1929 roku zmarła jego matka, Emilia. 
Po latach właśnie matce poświęcił jeden ze swoich pierwszych wierszy:  
 
Emilii matce mojej 

Nad Twoją białą mogiłą  

Białe kwitną życia kwiaty- 

- o, ileż lat to już było 

bez Ciebie – duchu skrzydlaty- 

Nad Twoją białą mogiłą  

Od lat tylu już zamkniętą, 

spokój krąży z dziwną siłą, 

z siłą, jak śmierć niepojętą. 

Nad Twoją białą mogiłą, 

Cisza jasna promienieje, 

Jakby w górę coś wznosiło, 

Jakby krzepiło nadzieję. 

Nad Twoją białą mogiłą  

Klęknąłem ze swoim smutkiem- 

o, jak to dawno już było 

jak się dziś zdaje malunkiem. 

Nad Twoją białą mogiłą 

O Matko – zgasłe kochanie – 

Me usta szeptały bezsiłą: 

-Daj wieczne odpoczywanie- 

 

Bardzo młodo i w tragicznych okolicznościach zmarł brat przyszłego następcy św. Piotra, Ed-
mund. W 1932 r. pracując w Bielskim szpitalu zaraził się od pacjentki dyfterytem. "Mój brat, 
Edmund, zmarł u progu samodzielności zawodowej, zaraziwszy się jako młody lekarz ostrym 
wypadkiem szkarlatyny, co wówczas (1932 rok) przy nieznajomości antybiotyków było zakaże-
niem śmiertelnym. Są to wydarzenia, które na głęboko wyryły się w mojej pamięci - śmierć 
brata chyba nawet głębiej niż matki, zarówno na szczególne okoliczności, rzec można tragicz-
ne, jak też i z uwagi na moją większą już wówczas dojrzałość. Liczyłem w chwili jego śmierci 
dwanaście lat". 
Papiescy biografowie zaznaczają, że już od pierwszych lat szkoły wyróżniał się jako najlepszy 
uczeń. Uznawany był również za zdolnego sportowca. Kończąc szkołę nie myślał jednak o 
zostaniu księdzem. W planach Karola znajdowały się studia nad literaturą na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a także doskonalenie umiejętności aktorskich. 
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Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu1 

Boże, Ojcze miłosierny, 

który objawiłeś swoją miłość 

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 

Tobie zawierzamy dziś losy świata 

i każdego człowieka. 

Pochyl się nad nami, grzesznymi, 

ulecz naszą słabość, 

przezwycięż wszelkie zło, 

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi 

doświadczyć Twojego miłosierdzia, 

aby w Tobie, trój jedyny Boże, 

zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Ojcze przedwieczny, 

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, 

miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 

Amen.  

 
Dziękczynienie za Eucharystię' 

O Chryste Zbawicielu, 

składamy dzięki za Twą zbawczą ofiarę, 

która jest jedyną nadzieją człowieka! 

O Chryste Zbawicielu, 

składamy dzięki za eucharystyczne łamanie Chleba, 

któreś ustanowił, 

by rzeczywiście poprzez bieg stuleci 

spotykać swych braci! 

O Chryste Zbawicielu, 

wlej w serca ochrzczonych pragnienie 

ofiarowania się wraz z Tobą, 

wlej pragnienie 

przyczyniania się do zbawienia ich braci! 

Już po roku studia przerwał wybuch II wojny światowej. Podjął wówczas fizyczna pra-
cę w zakładach chemicznych Solvay w Borku Falęckim.  W tym okresie Karol związał 
się też z organizacją podziemną "Unia", powiązaną ze środowiskiem katolickim, która 
starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. 
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Z notatnika wychowawcy 

O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu.O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu.O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu.O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu.    

 W praktyce pedagogicznej nierzadko spotyka się dzieci bardzo inteligentne, ma-
jące trudności w nauce czytania i pisania – czyli dzieci dyslektyczne. Próby niesienia 
pomocy tym dzieciom – z różnych przyczyn – okazują się często mało skuteczne. Fakt 
ten inspiruje wielu badaczy i praktyków do ciągłych poszukiwań najwłaściwszych metod 
diagnozy oraz coraz skuteczniejszych sposobów terapii dysleksji. Ważnym argumentem 
dowodzącym wagi tego problemu jest fakt, iż w Polsce ok. 800 tyś. dzieci w młodszym 
wieku szkolnym przejawia zaburzenia dyslektyczne, które nie znikają automatycznie w 
wyniku zwykłych oddziaływań dydaktycznych nauczyciela w toku realizacji programu 
nauczania z całą klasą. Dzieciom ryzyka dysleksji i dyslektykom źle wiedzie się w przed-
szkolu czy w szkole, gdyż w większości wypadków nie są one w stanie uporać się z tym 
problemem. Tylko u nielicznych   może występować zjawisko samoistnej kompensacji 
zaburzonych funkcji. Większości zaś niezbędna jest pomoc specjalistów: nauczyciela – 
terapeuty, pedagoga szkolnego, psychologa czy lekarza o dużej wiedzy teoretycznej, a 
także umiejętnościach stosowania odpowiednich metod diagnozy i terapii. Bardzo często 
problemy dzieci dyslektycznych nie są w porę(a niekiedy nawet w ogóle) dostrzegane 
przez rodziców i szkołę. W Polsce badania dzieci ryzyka dysleksji prowadzone są naj-
wcześniej przy okazji oceny ich dojrzałości szkolnej. Dokonywane są więc zbyt późno. 
To powoduje, że wiele dzieci o dobrych i bardzo dobrych możliwościach intelektualnych 
ma już od początku ogromne trudności w uczeniu się. Te dzieci nie można pozostawić 
samych sobie. Muszą być wspierane i wzmacniane specjalistyczną pomocą korekcyjno-
kompensacyjną, dostosowaną do ich możliwości. Pozytywne wyniki tej pracy można 
osiągnąć jedynie wtedy, gdy ćwiczenia są właściwie dobrane i stosowane, a w pracy z 
dzieckiem – na równi z terapeutą – uczestniczą jego rodzice i nauczyciele. W stosunku 
do uczniów dyslektycznych niezbędne jest również stosowanie odmiennych form oddzia-
ływań dydaktyczno-wychowawczych w toku codziennej nauki szkolnej (m.in. nauka w 
mniejszych grupkach, odpowiedni dobór materiału nauczania, dłuższy czas na jego opa-
nowanie czy zindywidualizowany system oceniania i egzaminowania). 

 Pomimo ponad stuletniej historii badań nad specyficznymi zaburzeniami w nauce 
czytania i pisania teoretycy i praktycy do dnia dzisiejszego nie zdołali w sposób zadowa-
lający i jednoznaczny wyjaśnić etiologii tego zjawiska. Również w zakresie terminologii i 
definicji toczą się liczne polemiki. 

Termin dysleksja utworzony został z greckiego morfemu dys-, który oznacza 
brak czegoś, trudność, niemożność i lexicos – odnoszącego się do słów. Po raz pierw-
szy termin został zastosowany w 1887 roku przez P. Berlino. Autor mianem tym określił 
„rzadkie formy zaburzenia uczenia się, objawiające się skrajnymi trudnościami w nauce 
czytania i pisania słów przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania, które okazały 
się skuteczne dla wszystkich innych dzieci”. Najnowsza definicja dysleksji została opubli-
kowana w 1994 roku przez Towarzystwo Dysleksji im. Ortona (USA), brzmi ona następu-
jąco: „Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest spe-
cyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie (tzn. 
zmieniona jest struktura centralnego układu nerwowego). Charakteryzuje się trudnościa-
mi w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające 
zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów 
są zazwyczaj niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umie-
jętności szkolnych; trudności te nie są czynnikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani za-
burzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesie-
niu do różnych form komunikacji językowej; często oprócz trudności w opanowaniu 
sprawności w zakresie czynności pisania i poprawnej pisowni”. 
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 W praktyce oznacza to, iż dysleksja przejawia się zróżnicowanymi trudnościami w róż-
nych formach komunikacji, często przejawiając się, obok problemów z czytaniem, także wyraźnymi 
problemami z osiągnięciem dobrego poziomu graficznego pisma (dysgrafia) i niemożnością naby-
cia umiejętności poprawnej pisowni (dysortografia). 

Nieznane są do końca przyczyny dysleksji. Wciąż są one źródłem dyskusji i kontrowersji, świad-
czących o różnicy poglądów wśród autorów. Na temat etiologii dysleksji istnieje kilka koncepcji. Oto 
najważniejsze z nich: 

1. Koncepcja genetyczna – łączy występowanie dysleksji z dziedziczeniem tych zmian w central-
nym układzie nerwowym, które są przyczyną zaburzeń funkcjonalnych i podłożem trudności w 
czytaniu i pisaniu. Czynnikiem patogennym są więc geny przekazywanie z pokolenia na pokolenie. 

2. Koncepcja organiczna – doszukuje się patogennych czynników zaistnienia dysleksji w mikro-
uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, nabytych w różnych okresach rozwoju, a zwłasz-
cza w okresie płodowym, okołopłodowym lub bardzo wczesnym dzieciństwie. Coraz częściej moż-
na spotkać w literaturze twierdzenie na temat tzw. minimalnych uszkodzeń mózgu jako podstawo-
wej lub przynajmniej jednej z przyczyn dysleksji. Koncepcja organiczna jest jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych w Polsce. 

3. Zdecydowanymi przeciwnikami hipotezy mikrouszkodzeń są K. Jankowski i M. Tyszkowa. 
Autorzy ci widzą przyczynę trudności w nauce czytania i pisania w braku wyćwiczenia tych funkcji. 
Trudności w nauce czytania i pisania mogą też wynikać z błędów dydaktycznych szkoły. Także 
brak motywacji dziecka do nauki może powodować występowanie trudności w nauce. Jednak w 
tych wszystkich przypadkach, gdy trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane są środowiskowo 
– możemy mówić jedynie o tzw. pseudodysleksji. 

4. Niektórzy autorzy wiążą trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania z brakiem 
ukształtowania dominacji jednej lub drugiej półkuli mózgowej. W przypadku braku dominacji jednej 
półkuli mózgowej nad drugą i zaistnienia np. skrzyżowanej lateralizacji w zakresie oka i ręki wystę-
pować może nieprecyzyjność układów literowych, a w konsekwencji błędne odczytywanie wyra-
zów. 

5. Niektórzy badacze, m.in. P. Blanchard, M. E. Kripatrik, B. Hallgren – upatrują przyczyn dys-
leksji w zaburzeniach emocjonalnych. Czynnikami patogennymi byłyby więc urazy psychiczne i 
stres. 

Zaburzenia (opóźnienia) tempa, rytmu i dynamiki rozwoju psychoruchowego. Badania wykazały, że 
zaburzenia tempa rytmu i dynamiki rozwoju funkcji poznawczych, wzrokowych, słuchowych i rucho-
wych są jedną z głównych i bezpośrednich przyczyn wywołujących specyficzne trudności w czyta-
niu i pisaniu. 

Przy dysleksji trudno jest mówić o jednym czynniku który ją wywołuje. Należy raczej wskazywać na 
wieloprzyczynowość tego zaburzenia. W poszczególnych przypadkach dysleksję mogą powodo-
wać różne czynniki. Nie wyklucza to występowania również i innych przyczyn u tego samego dziec-
ka. Oczywiście, wtedy trudności w czytaniu i pisaniu będą bardziej nasilone. 

Ze względu na brak zgodności, co do etiologii tej niesprawności, a także jednoznaczności w zakre-
sie stosowania terminologii trudno jest odróżnić dyslektyków od innych uczniów  z trudnościami w 
nauce. Nie ma bowiem „jednego tekstu”, przy pomocy którego można by takiego rozpoznania do-
konać. Dlatego zdarza się, że nawet niektórzy nauczyciele negują istnienie tego typu problemów u 
swych dzieci, twierdząc, że uczniowie po prostu nie chcą ładnie pisać, że są leniwi itp. Tego typu 
stanowiska wynikają również z faktu, że wiele osób myli specyficzne trudności w nauce z globalny-
mi opóźnieniami intelektualnymi czy zaburzeniami środowiskowymi. 

           cdn. 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

    Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu sierpniu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę o godz. 1845 mieszkańców Rogozina: 

• ulicy Słonecznej (numery parzyste) 1 sierpnia,  

• ulicy Słonecznej (numery nieparzyste) na 8 sierpnia,  

♦ ulicy Klonowej na 15 sierpnia, 

♦ z ulicy  Jaśminowej (od początku ulicy do ul Słonecznej) na 22 sierpnia,  

♦ z ulicy Jaśminowej (dalsza część ulicy od ul Słonecznej) na 29 sierpnia, 

♦ z ulicy Lipowej (numery parzyste) na 4 września,  

♦ z ulicy Lipowej (numery nieparzyste) na 11 września, 

♦ z ulic: Płockiej i  Krańcowej na 18 września.  

  Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w ak-
cję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko probosz-
cza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” pa-
rafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszyst-
kim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
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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Absurdy z całego świat 

• Sąd w Kansas (USA) nakazał Arturowi Younkinowi (waga: 225 kg) schud-
nięcie o 50 kg i zakazał jedzenia więcej niż jednego posiłku dziennie. Ska-
zany stracił z powodu otyłości prace i nie spłacił kredytu. Odchudza się w 
więzieniu.  

• W miejscowości Fairbanks (Alaska, USA) nie wolno częstować myszy 
wódką.  

• W Arkansas (USA) mężczyzna ma prawo bić swoją konkubinę pod warun-
kiem, że nie robi tego częściej niż raz w tygodniu.  

• W Los Angeles (USA) mąż ma prawo bić żonę pasem o ile szerokość pa-
sa nie przekracza 3,6 cm. No chyba, że małżonka zgodzi się na ustęp-
stwa.  

• W Tanzanii (Afryka) kategorycznie zakazane jest noszenie spódniczek 
mini. Kobieta za karę może trafić do więzienia.  


