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      Może ta gwiazda..... 
 

         Ach, wieczór przecież ten święty 
          Złączy nas w jedną rodzinę. 

          Kiedy na stole położy 
          Matka okruszek opłatka. 

 
         Niech się chlebami rozmnoży 

          Dla Polski, dla biednych, dla świata. 
          Może ta gwiazda, co stanie 

          Nad chatą naszą wieczorem, 
          Będzie nam zmartwychwstaniem 

          Z tego, co rani i boli? 
 

          Niech radość buchnie jak ogień, 
          Choć może zamiecie powieją, 

          Byśmy mogli iść w drogę 
          Z WIARĄ, 

                          MIŁOŚCIĄ,  
                                             NADZIEJĄ 

          Beata Nowak, Ewa Balska 
 

           Wigilia Narodzenia Pańskiego - czas pokoju, radości i nadziei, 

gdy gasną spory i konflikty,  

a budzi się w duszach ludzkich światło miłości i dobroci. 

W ten Święty Czas wszystkim Parafianom i Gościom 

ciepłe życzenia zdrowia, pogody ducha, powodzenia 

i wszelkich Łask Bożych 

Życzy Proboszcz 

ks. dr Janusz Wiśniewski 
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Spacerkiem po okolicach parafii� 

Znamy powiedzenie, że „sport to zdrowie”. Medycy  zachęcają nas  do ruchu i 
rekreacji  na miarę naszych sił i lat, w każdej formie chociażby poprzez  spacer . 
Cieszy widok na  uliczkach naszych wsi: spacerowiczów, miłośników marszu z 
kijkami (nordic walking),  biegaczy, grup rowerzystów. Szukamy odpowiedniej dla 
siebie formy ćwiczeń, by zadbać o zdrowie, zachować zgrabną sylwetkę, popra-
wić swoją  postawę  i kondycję. Uprawianie sportu ma na terenie naszej obecnej 
parafii długą tradycję.  
W latach trzydziestych ubiegłego wieku  w związku z sukcesami polskich spor-
towców i olimpiadą  w Berlinie w 1936r zainteresowanie sportem wzrastało także 
u nas . W Rogozinie na placu w pobliżu starej gminy  odbywały się zawody lek-
koatletyczne  i turnieje siatkówki, a na przeciwko szkoły podstawowej w Rogozi-
nie zaplanowano w  porozumieniu z Centralnym Instytutem Wychowania Fizycz-
nego w  Warszawie (  obecnie  AWF)   budowę boiska z bieżnią i parku.  
Dzisiaj możemy się poszczycić, że na terenie naszej parafii mieszka  wielu świet-
nych, obecnych i byłych sportowców,  reprezentantów kraju , wielokrotnych mi-
strzów i wicemistrzów Polski, a nawet olimpijczyków w takich dyscyplinach  spor-
tu jak np.:  bieg maratoński, boks, wioślarstwo, piłka siatkowa , piłka ręczna, ju-
do, tenis stołowy, szachy,  a ze sportów ekstremalnych  mamy u siebie mistrza 
deskorolki  .Możemy się też cieszyć dostępną dla lokalnej społeczności  świetną 
bazą sportową   w postaci kompleksu boisk Orlik.    Oczywiście sama baza to nie 
wszystko, muszą być jeszcze  instytucje, które zajmą się  organizacją szkoleń, 
treningów, turniejów. Do tego grona możemy zaliczyć gminę, parafię, szkołę i 
stowarzyszenia jak : OSP  czy też  „Nadzieja Dla Wszystkich”. Właśnie  w ra-
mach  działalności Stowarzyszenia „Nadzieja Dla Wszystkich”     w drodze kon-
kursów organizowanych przez UG pozyskaliśmy 12 000 zł na  realizację trzech 
projektów związanych ze sportem . Uznanie komisji konkursowej zdobyła  nasza 
oferta na organizację szkółki piłkarskiej. Do realizacji tego projektu zatrudniliśmy   
doświadczonego  trenera  piłki nożnej, który  przez cały bieżący rok systematycz-
nie dwa razy w tygodniu prowadził  zajęcia  piłkarskie z  grupą około 20 dzieci w 
wieku szkolnym.  Na efekty tej pracy nie trzeba było długo czekać, dzieci bardzo 
chętnie i z zaangażowaniem brały udział w treningach  i prędko  zaczęły zwycię-
żać w turniejach    organizowanych na Orliku. Z nadzieją patrzymy na tych malu-
chów , warto dalej zadbać o ich rozwój , podjąć pomysł  ks. proboszcza  by po-
wołać do życia  klub  piłkarski,  ale  tu potrzebne jest  zaangażowanie społeczne 
kilku osób. Także w trakcie Święta Parafii próbujemy zainteresować mieszkań-
ców sportem: organizujemy więc bieg krasnala dla przedszkolaków i bieg z Vip-
em  dla wszystkich grup wiekowych , konkursy sprawnościowe dla dzieci  , me-
cze piłkarskie , rajd rowerowy,  mecz piłki siatkowej z udziałem naszych Oldboy-
ów, którzy niezmiennie od lat dają popis techniki gry , sprawności i waleczności. 
Można być pewnym pozytywnych wyników tych działań.   

                                                                                 Krzysztof Czerwiński 
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Historia świętego Mikołaja 
 

Grudzień niemal wszystkim dzieciom kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia 
oraz ze świętym Mikołajem. Święty Mikołaj przybiera postać brodatego mężczyzny w 
czerwonym płaszczu, kapturze, pędzącego na saniach zaprzężonych w renifery, z 
workiem prezentów na plecach. Niezmiennie od wielu lat wzbudza mnóstwo ekscyta-
cji i radości wśród dzieci, szczególnie w czasie dwóch grudniowych dni- "Mikołajek" i 
Wigilii Bożego Narodzenia. Być może jest to dobry czas, aby dzieci dowiedziały się, 
kim właściwie był ten Mikołaj i dlaczego został świętym? Maria Montessori, znana le-
karka i pedagog, około stu lat temu opowiadała dzieciom następującą historię:  
"Św. Mikołaj był biskupem, który kierował się ewangeliczną zasadą dawania jałmużny, 
czynienia dobra bez rozgłosu, tak aby tylko Bóg był świadkiem.  Urodził się w 280 
roku w Patarze w Lycji (Azja Mniejsza), jako jedyny i długo wyczekiwany syn w boga-
tej szlacheckiej rodzinie. Jego rodzice poświęcili go Bogu i gdy dorósł został księ-
dzem. Po śmierci rodziców zaczął rozdawać cały majątek, który po nich odziedziczył 
tym, którzy prosili go o pomoc. Już wtedy, mimo swojego młodego wieku zasłynął z 
powodu swojej dobroci i mądrości. Jedna z legend opowiada o pewnym człowieku z 
Patary, który utracił swój majątek i ponieważ nie mógł zapewnić posagu swoim trzem 
córkom, postanowił zejść na złą drogę. Słysząc o tym, Mikołaj postanowił mu pomóc. 
Wziął mieszek ze złotem i wrzucił go nocą przez okno do domu tego człowieka. Sam, 
przez nikogo nie widziany, oddalił się pod osłoną nocy. Niektórzy twierdzą, że mie-
szek wylądował w skarpecie suszącej się na kominku (stąd tradycja wieszania skar-
pet na kominku w Wigilię Bożego Narodzenia). Gdy ojciec go odnalazł, podziękował 
Bogu i wydał za mąż najstarszą córkę. Podobnie postąpił Mikołaj wobec dwóch pozo-
stałych dziewcząt.  
Jakiś czas później, Mikołaj wybrał się w podróż do Palestyny, gdzie chciał odwiedzić 
święte miejsca związane z Jezusem. Gdy jego statek oddalał się od brzegów Egiptu, 
Mikołaj przewidział nadchodzący wielki sztorm, którego nikt inny się nie spodziewał. 
Gdy tylko ostrzegł załogę, czarne chmury zebrały się na niebie i rozpętał się ogromny 
sztorm. Wszyscy wpadli w przerażenie i prosili Mikołaja o pomoc. Dzięki jego modli-
twom, woda natychmiast uspokoiła się i statek szczęśliwie dotarł do Aleksandrii w 
Egipcie. Z powodu tego wydarzenia oraz innych cudów, które zdarzyły się na morzu 
za wstawiennictwem Świętego Mikołaja, nazwano go patronem marynarzy. Po powro-
cie do Lycji, Mikołaj udał się do klasztoru, gdzie chciał wieść życie zakonnika z dala 
od świata. Jednak głos z nieba kazał mu iść między lud i dla ludu pracować. Gdy opu-
ścił klasztor, postanowił udać się do miasta, gdzie nikt go nie zna. Tak trafił do Miry, 
gdzie wkrótce wybrany został biskupem i którą odtąd zarządzał z wielką troską i wia-
rą. Tam właśnie zasłynął swą świętością, zapałem i cudami. Drzwi jego domu były 
zawsze otwarte tak, by każdy czuł się tam mile widziany o każdej porze. Jego poży-
wienie i ubiór były bardzo proste i jadał tylko raz dziennie, wieczorem.   
Biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia 343 roku. Ten dzień obchodzony jest w kościele kato-
lickim jako dzień świętego Mikołaja. Ponieważ w świadomości ludzi najbardziej zacho-
wała się miłość i dobroć świętego Mikołaja wobec dzieci i ponieważ znany był z tego, 
że utrzymywał swoją hojność w sekrecie, powstała legenda, mówiąca o tym, że Świę-
ty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty nocą. Najczęściej jest to noc poprzedzająca 6 
grudnia, ale również noc poprzedzająca Boże Narodzenie." 

Monika Sowińska 
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia 
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

Żeby każda czarodziejka 
Po trzydziestu latach nie stawała się czarownicą. 

O opłatku 
 

 Jak wygląda wigilijny opłatek? Cieniutki, cichy, biały jak śnieg. Czasem pachnie 
choinką, ale nie zawsze. Kiedy się go połamie, zapach zostaje jeszcze na talerzyku, 
jak zapach suszonych kwiatów na bibule. Pewna dziewczynka potrafiła odróżniać 
dwadzieścia tysięcy zapachów, umiała rozpoznać po zapachu olejek kamforowy i ole-
jek goździkowy, wiedziała, ze inaczej pachnie pomarańcza cała, a inaczej rozcięta, 
tłumaczyła, ze trzeba poznać najpierw zapach bliskich kwiatów, żeby określić zapach 
dalekich. Otóż ta dziewczynka powiedziała kiedyś, że opłatek pachnie najprościej, jak 
chleb. Nieraz na opłatku wytłoczone są święte obrazki, nieraz jest goły, ale przepasa-
ny wstążką z gwiazdą. W czasie Wigilii opłatek jest najważniejszy i zawsze pierwszy. 
Dopóki się nie podzielimy opłatkiem, nie można skosztować czerwonego barszczu z 
uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Nawet nie wypada 
śpiewać kolęd. Jak wygląda chwila dzielenia się opłatkiem? Trudno to wszystko opo-
wiedzieć. Nikt nie siedzi, nawet dziadek staje na baczność jak przed generałem. 
Mamusia bierze z talerzyka opłatek, łamie i rozdaje. Boże kochany, co się dzieje. Co 
się zaczyna wyprawiać! Tak, jakby gwiazda najdalsza przyleciała i stanęła w lufciku 
jak oswojony ptak. Ciocia, która stale gniewała się na wujka i trzaskała przed nim 
drzwiami jak źrebak, bierze go w ramiona i całuje w policzek. Ktoś się uśmiecha. Ktoś 
zaczyna beczeć jak osioł w stajni. Trochę się wstydzi, więc chowa twarz do kamizelki, 
płacze wprost na szelki. Narzeczony miał powiedzieć: kocham, ale zaczął się jąkać ze 
wzruszenia i krzyczeć: ko, ko, ko, ko – jakby chciał jajko znieść. Podobny do klarnetu, 
który spośród dętych instrumentów potrafi najlepiej spotęgować i uciszyć dźwięk. 
Nawet owczarek szkocki, zwany collie, który wsadzał do lodówki swój pysk marzyciel-
ski i zarazem bystry, z właściwym sobie sposobem podnoszenia uszu – usiadł poważ-
nie, jakby pozował do rodzinnego portretu. Ktoś popatrzy komuś w niebieskie oczy, 
ktoś czepce do ucha: - Już nie będę gubił rękawiczek.  Mamusia  nic już nie mówi, 
tylko myśli: ‘Ten będzie inżynierem, tamta lekarką, a ja niech tylko dobrą zostanę”. 
Wszyscy płaczą i są szczęśliwi. Bo jest zawsze taka mądra łza, która umie się pomie-
ścić w szczęściu, nawet gorzka i zielona. Po spożyciu połamanego opłatka zostaje 
talerzyk, trochę na nim igieł wprost z choinki. Blask zimnego ognia. I wszyscy, którzy 
szukali bardzo wysokiej gwiazdy na najwyższym niebie, nawet nie spostrzegli, że w 
świętym wzruszeniu spotkali się z łaską Pana Jezusa przy zwykłym stole, na którym 
tyle razy mamusia stawia zupę pomidorową. Choćby śnieg padał na bakier z ciemnej 
chmury. 
Ks. Jan Twardowski 

 Beata  Kapowicka  
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Cytat na styczeń 2012 
Przyczyną chaosu w świecie wojen i bezcelowego wyzysku jest fakt, że czło-

wiek stracił kontakt ze swoim centrum, którym jest Bóg. 
Bóg jest samą dobrocią i doskonałą bezinteresowną hojnością. „On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi” (Mt 5,45). Jeżeli w swoim najgłęb-
szym  „ja” identyfikujesz się z Nim, to będziesz jak On. 

Większość ludzi żyje obok swojej prawdziwej istoty, dlatego na świecie i w na-
szym wnętrzu jest tak wiele konfliktów. 

Może uważasz, że ktoś postąpił wobec ciebie niesprawiedliwie, chcesz sprawę 
wyjaśnić, mówisz drugiemu wprost swoje zdanie. Prawdopodobnie wyrzucisz przez 
to  z siebie swoją rację, ale w zamian budzisz nienawiść i rozdarcie. Jedynym trwa-
łym rozwiązaniem konfliktu jest przyjęcie postawy pojednania, wejście we własne 
wnętrze, gdzie mieszka Bóg, który nikogo nie sądzi, a zawsze jest gotów przeba-
czać. 

Z chwilą, kiedy znajdziesz się w głębi twej istoty, nie będzie już przeciwników. 
Bóg nie ma wrogów, nikogo nie ma w nienawiści. On nie umie nienawidzić. On jest 
miłością. 
W głębi swej istoty masz ciepłe, pełne miłości, nieskończenie miłosierne serce, ser-
ce samego Jezusa. Jeżeli zamieszkasz w swoim sercu, będziesz dobry jak Bóg. 

Wilfrid Stinissen, Dziś jest dzień Pański 
 

Agata Trojanowska 

Pokoloruj obrazek 
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Jak zrozumieć Biblię? 
 

Niektóre z wydarzeń zapisanych w Ewangeliach są tak jasne, że zrozumieć 
może je każdy. Jednak nie wszystkie księgi i fragmenty Biblii są aż tak proste i 
przejrzyste. Biblia jest starożytną księgą składającą się z wielu części. Pisało ją wie-
lu autorów z przeznaczeniem dla rozmaitych odbiorców, różnymi stylami i językami. 

Kiedy czytamy tekst z Biblii, warto sobie zadać trzy pytania: 
- O czym dany fragment rzeczywiście mówi? 
- Jak rozumieli go pierwsi czytelnicy? 
- Co znaczy on dla nas dzisiaj? 
1. O czym dany fragment rzeczywiście mówi? 
Aby zrozumieć, o czym dany tekst rzeczywiście mówi, należy zadać kilka 

dalszych, bardziej szczegółowych pytań. Na przykład kiedy i gdzie księga czy frag-
ment został napisany. 

- Czy było to przed, czy po narodzinach Chrystusa? 
- Przed exodusem czy po? 
- Kiedy Izraelem rządzili królowie czy pod okupacją rzymską? 
- Gdzie został spisany? 
- Na wygnaniu w Babilonie? 
- W celi więziennej w Rzymie? 
- Na dworze królewskim jako oficjalne zapiski? 
Jeśli znajdziemy odpowiedzi na te pytania (patrz: Księgi Biblii, poznamy 

historyczne tło danego tekstu. Pomoże nam to zrozumieć intencje autora. 
Drugim użytecznym pytaniem jest dlaczego dany fragment został napisa-

ny? Jeśli potrafimy domyślić się celu, który przyświecał autorowi, zaczniemy lepiej 
rozumieć jego słowa. Na przykład kilka listów Pawła zostało napisanych po to, żeby 
wyeliminować błędy popełniane w niektórych wspólnotach chrześcijańskich. Paweł 
wskazuje te błędy i pokazuje, jak powinno się postępować w przyszłości. Dobrze 
jest także wiedzieć, że autor Apokalipsy chciał wesprzeć swych czytelników, którzy 
cierpieli prześladowania za wiarę. 

Istotne jest również, aby zadać sobie pytanie: o czym jest dana księga? 
Odpowiedź na to pytanie pomoże nam przeczytać księgę we właściwy sposób. 

- Czy jest to sprawozdanie z wyda-rzeń o życiu i śmierci Jezusa? 
- Czy jest to lista religijnych obowiązków narodu żydowskiego? 
- Czy jest to zbiór poezji religijnej? 
Czasami ważne jest zastanowienie się nad znaczeniem konkretnych słów. 

W Biblii znajduje się kilka specyficznych terminów - jak na przykład "pokuta" czy 
"grzech". Jeśli mamy zrozumieć przesłanie autora, powinniśmy zrozumieć specjalne 
znaczenie tych słów. 

Powinniśmy zwłaszcza zapytać: 
- Czy to jest zapis historyczny? 
- Czy to jest poezja? 
- Czy to jest list? 
Wówczas możemy zadać kolejne szczegółowe pytania, stosownie do uzy-

skanej odpowiedzi. 
Jeśli czytamy księgę historyczną, możemy zapytać: co się faktycznie zda-

rzyło? Jakie inne ważne wydarzenia miały miejsce w tym czasie? Dlaczego autor 
wybrał właśnie te wydarzenia? I dlaczego opowiada o nich w ten sposób? 

Lecz jeśli jest to księga poetycka, powinniśmy przyjrzeć się sposobowi ob-
razowania autora. Co znaczą konkretne obrazy? Kiedy i jak używano danego wier-
sza czy hymnu? 
Warto przyjrzeć się bliżej niektórym formom piśmienniczym zastosowanym w Biblii. 

                                                                        Ks proboszcz 
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św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu 
 „Dar Boga dla naszych czasów” 

(Dz. 9). 
W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr swoich 
na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, du-
sza moja doznawała wewnętrznych [udręczeń]. 
W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrza-
łam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obna-
żonego z szat, okrytego całego ranami, który mi 
powiedział te słowa: "Dokąd cię cierpiał będę i 
dokąd Mnie zwodzić będziesz?" W tej chwili 
umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu 
moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, 
pozostał Jezus i ja. Usiadłam obok swej drogiej 
siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej, 
bólem głowy. Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam się 
do katedry Św. Stanisława Kostki. Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało 
w katedrze; nie zwracając [uwagi] na nic, co się wokoło dzieje, padłam krzyżem 
przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, 
co mam czynić dalej. 
Helena pobiegła szybko do Katedry św. Stanisława Kostki, najbliższego kościoła, 
padła krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i błagała Pana, aby dał jej 
poznać, co ma dalej robić. Usłyszała słowa: „jedź natychmiast do Warszawy, tam 
wstąpisz do klasztoru". 
 (Dz. 10) 

Wtem usłyszałam te słowa: "Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do 
klasztoru." Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu, i załatwiłam rzeczy ko-
nieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy, i kaza-
łam pożegnać rodziców, i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do War-
szawy. 
Z jedną walizką w ręku pojechała do stolicy gdzie nie znała nikogo. Najpierw 
udała się do kościoła św. Jakuba, który był najbliżej Dworca Głównego. Spotka-
ny tu ksiądz skierował ją do państwa Lipszyców w Ostrówku koło Warszawy, aby 
mogła tam pracować przed znalezieniem zakonu. Helena opiekowała się tam 
dziećmi i wykonywała prace domowe. W tym czasie dużo się modliła i podejmo-
wała surową pokutę, często też pościła. 
 

Agata Trojanowska 
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Z notatnika wychowawcy 

 Gdybym był(a) czarodziejem� 

         
Na godzinie wychowawczej zadałam swoim wychowankom takie pytanie:  
Co zmienił(a)bym w swojej rodzinie, gdybym był(a) czarodziejem? Oto niektóre  od-
powiedzi: 
 
„Gdybym była czarodziejką, zmieniłabym w swojej rodzinie trochę rzeczy. Najpierw 
chciałabym, żeby tata rzadziej wyjeżdżał w delegacje. Później zmieniłabym mamę, 
żeby mniej na mnie krzyczała i bardziej się mną zajmowała. Dalej chcę, żeby (T) 
obydwie babcie i dziadkowie mieszkali w Płocku, a nie tak daleko”. 
„Jedyne, co chciałabym zmienić, to żebyśmy spędzali ze sobą więcej czasu w dniach 
roboczych”. 
„Gdybym była czarodziejką, zmieniłabym w swojej rodzinie to, żeby rodzice chociaż 
trochę mniej pracowali i trochę mniej rozmawiali o pracy (T) i jeszcze więcej czasu 
poświęcali mnie, no i jeszcze mniej się stresowali pracą, bo jak zaczynają narzekać, 
to mnie strasznie denerwuje”. 
„Zmieniłabym to, żeby rodzice mieli dla mnie i dla moich braci więcej czasu, ale to 
chyba trudne”. 
„Zmieniłabym w swojej rodzinie to, abym była bardziej zgodna z moimi rodzicami. 
Abyśmy mniej się kłócili o byle co. Myślę, że gdyby tak się stało, w domu czułabym 
się lepiej. Zmieniłabym również to, aby moja mama miała dla mnie więcej czasu, aby 
pograć w gry, a nie cały wolny czas poświęcić jedynie na pomoc w nauce”. 
„Chciałabym, aby mój tata ze mną mieszkał (T) lub żebym mogła go spotykać co 
jakiś czas”. 
„Wolałabym, aby moja mama była bardziej wyluzowana i miała więcej czasu dla 
mnie i taty”. 
„Chciałabym, aby członkowie rodziny zwracali na mnie większą uwagę i częściej ze 
mną rozmawiali. Reszta to są rzeczy materialne, które są mniej ważne i nie są po-
trzebne do szczęścia”. 
     Zastanówmy się, jak na to pytanie odpowiedziałyby nasze dzieci.  Czy ich marze-
nia byłyby podobne? Pewnie tak. Współcześni rodzice nie mają czasu dla swoich 
dzieci. Pochłonięci życiem zawodowym, robieniem kariery, zabezpieczaniem mate-
rialnej stabilizacji rodzinie pracują zbyt długo, często podejmują dodatkowe zajęcia. 
Wracają zmęczeni. Dziecko natomiast przychodzi do domu pełne wrażeń, którymi 
chce się podzielić z rodzicami, poprosić o radę, usłyszeć ich opinię. Wówczas często 
słyszy: „Daj mi spokój, jestem zmęczony” albo „Teraz nie mam czasu”. Następnym 
razem prawdopodobnie nie będzie „żebrać” o chwilę rozmowy. 
 Tradycyjna rodzina polska była rodziną wielopokoleniową. Z dziećmi mieszkali ro-
dzice i dziadkowie. Ten układ pozytywnie wpływał na rozładowywanie konfliktów ro-
dzinnych. Dzieci ze swoimi problemami mogły iść do babci czy dziadka. Tam znala-
zły wsparcie, zrozumienie, miłość i poczucie bezpieczeństwa. Teraz bardzo często 
drogą dla młodego człowieka, który wchodzi w konflikt z rodzicami, jest ucieczka w 
grupy nieformalne, sekty, alkohol, narkotyki, itp.   
       Nie ma problemów wychowawczych w tych rodzinach, w których istnieje 
miłość między rodzicami, a rodzice chcą być z dzieckiem i potrafią z nim roz-
mawiać.  
       Niech zbliżający się świąteczny czas będzie okazją do refleksji na własnym ro-
dzicielstwem, a  magia świąt sprawi, że dziecięce marzenia staną się ich naturalnym 
prawem. 
                                                                                               Małgorzata Goszczycka 
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Młodzi walczą o lepsze jutro- młodzieżowe organizacje prospołecz-
ne i proekologiczne 

 
 16 listopada br. miałam okazję uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród w 
XI edycji konkursu Kryształowej Koniczyny, która odbyła się w siedzibie NOT w War-
szawie. Organizatorzy tego konkursy mieli na celu wypromowanie osób zajmujących 
się w ramach wolontariuszu społeczną działalnością na rzecz ludności obszarów wiej-
skich. Patroni konkursu Kryształowej Koniczyny to Edward Piszek, Szczepan Pieniążek 
i Donald Evans. Edward Piszek to syn polskich emigrantów, który spędził swoją mło-
dość w USA. Pewnego dnia, pomimo duchowego oddalenia od ojczyzny, dzięki pozna-
niu przedstawiciela organizacji charytatywnej CARE i dowiedzeniu się o akcji zwalcza-
nia gruźlicy w Polsce, całe swoje życie postanowił podporządkować bezinteresownej 
idei niesienia pomocy Polakom- idei opartej na wartościach chrześcijańskiego brater-
stwa i solidarności. Podczas zimnej wojny, gdy Polska była przedmiotem żartów wśród 
Amerykanów, wykupił pierwsze strony najważniejszych dzienników amerykańskich, 
gdzie umieszczał krótkie informacje o wielkich Polakach oraz przypominał Ameryka-
nom, że Kościuszko i Pułaski walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych. Przez całe 
swoje życie pamiętał o swoim pochodzeniu- jego przodkowie pochodzili z podtarnow-
skiej wsi- i troszczył się oraz finansował działania społeczne zmierzające do polepsze-
nia sytuacji młodzieży wiejskiej. Wśród wielu odznaczeń państwowych najbardziej cenił 
sobie zaszczyt posiadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz przyjaźni z Papieżem Janem Pawłem II. Jednym z jego projektów była właśnie 
Nagroda Kryształowej Koniczyny. Szczepan Pieniążek był wybitnym polskim naukow-
cem, profesorem, biologiem, pomologiem. Uniwersytet Warszawski ukończył z tytułem 
magistra filozofii w zakresie botaniki, w 1942 zdobył tytuł doktora filozofii w zakresie 
sadownictwa w katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Stanu Rhode Island w Kingston. Po 
powrocie do Polski został kierownikiem Katedry Sadownictwa w SGGW. Profesor zna-
ny jest jako autorytet w zakresie nowoczesnego sadownictwa w Polsce, ogromną wagę 
przywiązywał do edukacji i podnoszenia wiedzy młodych naukowców, wychodził poza 
schematy i zachęcał do samodzielnego myślenia. Donald Evans całe życie przeżył w 
Pensylwanii. W 1973 r. został inżynierem nauk rolniczych i biologii, zrobił specjalizację 
z edukacji rolniczej oraz w 1978r. doktorat z edukacji dla przemysłu. Dla Polski przyczy-
nił się działaniami skierowanymi na budowę dobrych relacji i współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi. Dzięki swojej wierze, że przyszłość należy do ludzi młodych, był świet-
nym propagatorem 4H i FFA. Organizował w USA kampanie promocyjne i zbiórki pie-
niędzy na programy rozwojowe.  
 XI Krajowy Konkurs Kryształowej Koniczyny miał na celu uhonorowanie wolonta-
riuszy wnoszących ogromy wkład w rozwój terenów wiejskich i edukację młodzieży 
wiejskiej oraz wypromowanie ich świetnych pomysłów na aktywizację środowisk lokal-
nych. Konkurs zorganizowany we współudziale urzędów marszałkowskich, ośrodków 
doradztwa rolniczego, izb rolniczych i organizacji pozarządowych. Laureatami konkursu 
zostali ludzie aktywnie działający w różnych środowiskach, połączonych jedną pasją- 
pracą na rzecz drugiego człowieka i niezachwianą wiarą w możliwość zaistnienia lep-
szej, nowoczesnej polskiej wsi.  

Monika Sowińska 
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Jan Paweł II mówi do Polaków - najważniejsze przesłania II 
 
Westerplatte, 12 czerwca 1987  
 
Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku grupa 
młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henry-
ka Sucharskiego trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z 
najeźdźcą. Walkę bohaterską. 
 
Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol 
wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń 
Polaków. 
 
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 
"Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której 
nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". 
 
Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", 
tak jak Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla in-
nych. 
 
Gdańsk, 12 czerwca 1987  
 
"Jeden drugiego brzemiona noście" - to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją 
dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność - to znaczy: jeden i 
drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nig-
dy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy "brzemię" dźwigane 
przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza 
od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. 
Inaczej - rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w spo-
sób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze: gdy mówi się: naprzód "walka" - choćby 
w znaczeniu walki klas - to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na "polu 
społecznym" przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, 
których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia - z 
którymi wspólnie należy obmyślać, jak "dźwigać brzemiona". "Jeden drugiego 
brzemiona noście". 
 

Agata Trojanowska 
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Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu styczniu 

Drodzy Parafianie 
Po Świętach rozpocznie się wizyta duszpasterska zwana kolęda. Wiele rodzin pod-

czas ubiegłorocznych spotkań sugerowało, aby porządek wizyt kolędowych rozpoczynać 
przemiennie. Dlatego tegoroczną kolędę rozpocznę w Rogozinie /ul. Jasna, Brzozowa, Lipo-
wa, Jaśminowa itp./, a następnie odwiedzę mieszkańców Otolina, Stróżewka i Boryszewa 
Starego. W okresie zimowych ferii szkolnych będę kontynuował wizytę duszpasterską. Zgod-
nie z sugestią Parafialnej Rady ds. Gospodarczych ofiary przekazane w tym roku będą prze-
znaczone na pokrycie kosztów: planu i przygotowanie całej dokumentacji potrzebnej do bu-
dowy domu parafialnego i plebani oraz najważniejsze założenie księgi wieczystej. Przed na-
mi duże wyzwanie i wielkie zadanie, ale wspólnie, przy Bożej pomocy, osiągniemy zamierzo-
ny cel. Dom parafialny i plebania jest to kosztowna inwestycja, ale tak mi się wydaje, bardzo 
konieczna. Liczę na Państwa życzliwość i „rodzinne” rozmowy w czasie wizyty kolędowej. 
Parafia to „wspólnota” rodzinna. Osobiście cieszę się na to „zaproszenie”, aby móc przekro-
czyć Państwa próg Domu Rodzinnego i tę „chwilę” spędzić wspólnie.  

Ks. Proboszcz 
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Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygotowują 
(sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w sobotę na godz. 1830 
mieszkańców Rogozina z ulic: 
- Akacjowej na 7 stycznia,  
- Słonecznej (numery parzyste) na 14 stycznia, 
- Słonecznej (numery nieparzyste) na 21stycznia,   
- Klonowej na 28 stycznia,  
- Jaśminowej (I część) na 4 lutego,  
- Jaśminowej (II część) na 11 lutego,  
 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 poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię 
wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 
 Wyrażam słowa podziękowania wszystkim, którzy trudzili się, aby przygotować dekoracje świą-
teczną w naszej świątyni. I tym, którzy ofiarowali, wycieli się i przywiesili choinki do świątyni, następnie 
osobom, które wieszały światełka i babki, dekorowały zielone drzewka, osobom przygotowującym szop-
kę. Szopka to także dzieło naszych Parafian, więc w imieniu wszystkich, którzy przez chwilę zatrzymają 
się przy Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego - Dziękuję.  
 Jest tyle spraw i inicjatyw, które Państwo podejmujecie lub aktywnie uczestniczycie np. aktywny 
udział w liturgii, udział w scholi, chórze, KŻR, gazetce parafialnej itp.. A ponadto dobrowolne ofiary za 
opłatek, przygotowanie Wieczoru Kolęd przed Pasterką, zrobienie wieńca adwentowego, dobrowolne 
ofiary na rzecz inwestycji realizowanych w naszej parafii – zakup organów, itp..  

Za to zaangażowanie pragnąłbym podziękować - BÓG ZAPŁAĆ. 
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA LITURGICZNE W STYCZNIU 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po-Cz. 2-5   700 msze św.  

Pi. 6  UROCZYSTOŚĆ 
TRZECH KRÓLI 

I PIĄTEK MIESIĄCA 

1700 spowiedź i nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św.  

Sob. 7   1800 msza św.  

Nd. 8 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 9-13   700 msze św.  

Sob. 14   1800 msza św.  

Nd. 15 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Pi. 16-20   700 msze św.  

So. 21   1800 msza św.  

Nd. 22 III NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 23-27   700 msze św.  

Sob. 28   1800 msza św.  

Nd. 29 IV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 30   700 msze św.  

Śr. 25  ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
ŚW. PAWŁA 

700 msza św.  

Uroczystość Objawienia Bożego /Trzech Króli/ 

Rokrocznie w Święto Trzech Króli księża odwiedzają parafian chodząc z kolędą, po odwie-
dzinach, specjalnie do tego celu poświęconą kredą, pisze się na drzwiach litery K+M+B 
(od imion mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar). W tym dniu odprawia się też specjalną 
mszę. Ponieważ jest to, wg. Kodeksu Prawa Kanonicznego jedno ze świąt nakazanych 
katolicy zobligowani są do uczestniczenia we Mszy Świętej oraz do powstrzymania się od 
prac niekoniecznych.  
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