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Pieśń majowa 
Matko Człowiecza i Boża, 

w wiosennych szelestach chorału- 
w Tobie zachwyt rozmyślań 

Nad ciszą obłoków 
białą. Spienione srebro ptaszęcych 

Dźwięków w nutach skowronka, 
Które prószą poszmerem 

W białych konwaliach, jak w dzwonkach. 

Matko, Człowiecza i Boża, 
W pieśni uwitej gwiazdami, 

O, Litościwa, o Święta 
módl się za nami. 

 
W Tobie spokój wieczysty 
W przestrzeni koralowej- 
W nas pokora modlitwy 

W bzach białych i liliowych... 

W Tobie głębia najgłębszej 
Miłości – która przenika 

Serca... w księżycowym pośpiewie 
Słowika 

Twoją miłość nam daruj, 
Niechaj tli w nas, jak zorza, 

Która serca rozpala. 
O, święta! O, litościwa 

Matko Boża! 
Przychodzimy do Ciebie, 

Pełni cichej pokory, 
Pełni trosk – tym majowym, 

Melodyjnym wieczorem. 

Ty nas zawsze wysłuchasz, 
Ty nas zawsze usłyszysz. 
Błogosławiąc trud życia 

Pojednaniem i ciszą. 

Wiosną pól i zieleni, 
Hymnem serc nad sercami- 

O, piękna – o, litościwa, 
Matka Człowiecza i Boża 

módl się za nami.  

Józef Baranowski 

Ewa Balska, Beata Nowak 
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Nr 05/66 Spacerkiem po okolicy parafii� 
 Maj czas rozkwitu przyrody. Jeszcze w ubiegłym stuleciu maj był dla mieszkań-

ców polskiej wsi czasem głodu, jednym z ostatnich miesięcy przednówka, kiedy to ostatecznie 
kończyły się zapasy z ubiegłorocznych zbiorów, a na nowe trzeba było jeszcze długo cze-
kać. .W Kościele tę porę rozkwitu a zarazem biedy poświęcono Matce Bożej. W tradycji ludo-
wej wsi polskiej już w latach 70. XIX w. majowe nabożeństwa odprawiano przy przydrożnych 
kapliczkach. Także współcześnie wieczorami, o zmroku przy kapliczce gromadzą się miesz-
kańcy z najbliższego sąsiedztwa, by się modlić i śpiewać pieśni ku czci Najświętszej Maryi 
Panny. W maju  roi  się od ważnych świąt państwowych i historycznych rocznic.   

Zacznijmy od święta 1 Maja, które  niesłusznie w naszym kraju utożsamiane jest wy-
łącznie z okresem PRL-u, wielkimi manifestacjami i majowymi pochodami. Kościół czci ten 
dzień jako świętego Józefa Robotnika Jest to święto robotnicze i święto pracy zarazem. Na 
dzień 1 Maja jako święto ludzi pracy z całego świata nie powinniśmy jednak patrzeć koniunktu-
ralnie, z pozycji li tylko naszego polskiego podwórka. Praca ludzka ma bowiem wymiar po-
wszechny, humanitarny i uniwersalny.  
` 2 maja obchodzimy jedno z najnowszych świąt państwowych. Jego bohaterem jest fla-
ga narodowa. Coraz bardziej świadomie sięgamy po barwy narodowe i ozdabiamy nimi nasze 
domy Nie bez oporów  uczymy  się eksponowania barw narodowych, tego  że barwy narodowe 
mogą nam towarzyszyć w chwilach radości i dumy, ale też w chwilach trudnych. Powoli, ale 
systematycznie przestajemy się wstydzić flagi. Daleko nam na przykład do Amerykanów, dla 
których każde święto jest okazją do wywieszenia gwieździstego sztandaru. Miałem  okazję 
osobiście tego doświadczyć na amerykańskiej  farmie, gdzie obserwowałem przygotowania 
moich  tamtejszych  gospodarzy  do  spotkania  towarzyskiego, na które miało przybyć  grono 
przyjaciół. Na około godzinę przed   planowanym przybyciem gości  wszyscy  domownicy prze-
rwali wykonywanie  swoich  obowiązków i zebrali się wokół  masztu. Zdjęli  kapelusze i stojąc  
w skupieniu, z  rękę na sercu, wpatrywali się we  flagę, którą  najstarszy  syn wciągał dumnie  
na maszt. Muszę  przyznać,  że  to patriotyczne zachowanie  zrobiło   na mnie  duże wrażenie. 
 3 maja  przypada święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski  oraz  rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W XVIII wieku Rzeczpospolita Szlachecka zwana chronolo-
gicznie pierwszą, pogrążona była w chaosie, nierządzie i egoizmie ówczesnej klasy rządzącej. 
Skończyło się to pierwszym rozbiorem Polski. Grupa postępowych działaczy skupiona wokół 
rodziny Czartoryskich i Kuźnicy Kołłątajowskiej próbowała ratować zagrożone upadkiem pań-
stwo polskie. Jednym z kroków do osiągnięcia tego celu była konstytucja uchwalona 3 maja 
1791 roku przez aklamację pod nieobecność w sejmie jej przeciwników. Była to druga po Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki nowoczesna konstytucja w nowożytnym świecie. Po niej była 
chociażby jeszcze konstytucja francuska. Te dwie ostatnie, w tych dwóch krajach, zapoczątko-
wały okres ich dynamicznego rozwoju i rozkwitu, podczas gdy konstytucja polska z powodu 
zdrady, przekupstwa i warcholstwa szlachty polskiej nigdy w życie nie weszła, a skończyło się 
to rozbiorami i 123 letnią niewolą. W naszej  szkole w Rogozinie w klasie poświęconej jej pa-
tronowi  znajduje się okazałych rozmiarów  wielobarwna reprodukcja obrazu Jana Matejki no-
sząca tytuł "Konstytucja 3 maja". Należy podkreślić,  że umieszczenie  kopii tego dzieła w 
szkole to niezwykle cenna inicjatywa rozwijająca  uczucia patriotyczne, ukazująca działanie 
ówczesnego sejmu i rozwijająca umiejętności analizowania i wyciągania wniosków przez 
uczniów. Niektóre z majowych świąt celebrujemy także lokalnie, chociażby święto strażaków, 
tych z ochotniczych i zawodowych straży pożarnych,  którym patronuje święty Florian.  Dzięku-
jemy  im za ich służbę dla ratowaniu życia i mienia i obecność w życiu społecznym. Od kilku lat 
jesteśmy świadkami budowania  pięknej  tradycji odprawiania  w naszym kościele parafialnym 
w ostatnią niedzielę maja, mszy św. w intencji druhów, którzy odeszli  na wieczną służbę. Jest 
też w maju święto szczególne, które  czcimy indywidualnie - Dzień Matki.   W tym dniu składa-
my  im  hołd,  wiele dzieci przybędzie do swoich mam,  aby podziękować im za to, że są. Bar-
dzo wielu matkom nie jest łatwo, tak wiele od każdej z Was zależy w życiu człowieka, rodziny, 

 Krzysztof Czerwiński 
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Rys. Małgosia Jankowska 
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Odpowiedzialność 

 Czym jest odpowiedzialność? Gdziekolwiek byśmy nie szukali, to słowa: odpowie-
dzialność       i odpowiadać zawsze będą miały ten sam źródłosłów, a ich znaczenie odno-
sić się będzie do zdolności lub powinności odpowiadania za coś, czyli konieczność uza-
sadniania czynów, słów lub ich brak. 
 Kto jest odpowiedzialnym musi zawsze odpowiadać za coś przed kimś, tak więc 
odpowiedzialnym jest ten, kto potrafi uzasadnić swoje czyny. To esencja odpowiedzialno-
ści.. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze emocje oraz wybory, słowa i czyny i tego uczmy 
nasze dzieci.  
 Tylko ten jest odpowiedzialny, kto jest wolny. Koniecznie należy powiązać tę war-
tość z pojęciem obowiązku i wymaganiami. Bez uprzedniego zobowiązania nie może być 
mowy o odpowiedzialności. Obowiązek jednak powinien być podjęty dobrowolnie, nie moż-
na odpowiadać za coś, do czego nas zmuszono. 
Cykada i mrówka (Ezop) 
 Pewnego letniego dnia, mrówka chodziła po łące, zbierając ziarenka zbóż, aby mieć 
zapasy na zimę. Zobaczyła ją cykada i zdziwiła się, że mrówka tak ciężko pracuje, podczas 
gdy inne zwierzęta odpoczywają. 
 Mrówka nic na to nie odpowiedziała, ale kiedy przyszła zima i zniszczyła siano, wy-
głodzona cykada przyszła do mrówki prosić o coś do zjedzenia. Ona zaś odparła: 
- Cykado, gdybyś pracowała wtedy, kiedy ja starałam się zgromadzić zapasy, a nie kryty-
kowała mnie, nie brakowałoby ci teraz jedzenia. 
I tak, każdy z nas powinien nauczyć się odpowiadać za swoje zachowanie. 
Podróżnik i Bogini Przypadku 
 Zmęczony długą drogą podróżnik odpoczywał obok studni i w końcu zasnął. O mały 
włos wpadłby do studni, ale wtedy zjawiła się Bogini Przypadku, obudziła go i powiedziała: 
- Ostrożnie, przyjacielu! Jeślibyś wpadł do studni nie winiłbyś swojego braku rozsądku tylko 
mnie – Przypadek – i mówiłbyś, że to los tak chciał. 
Wielu ludzi, którzy z własnej winy są nieszczęśliwi, obarcza odpowiedzialnością za to in-
nych.  

Co mówią odpowiedzialni? Tak, ja to zrobiłem. Zrobiłem to najlepiej, jak umiałem. 
Przykro mi, że sprawiłem ci tyle kłopotu. Pozwól mi to zrobić, bo ja się do tego zobowiąza-
łem. Jestem do twojej dyspozycji, bo jestem za to odpowiedzialny. Przepraszam, wybacz 
mi. Co mówią nieodpowiedzialni? To nie moja wina. Zrobiłem to niechcący. To nie moja 
sprawa. Załatw to sobie jak chcesz. Czego ode mnie chcesz? Jak mnie zapytają wszyst-
kiemu zaprzeczę. 
 Możemy poprosić  nasze dziecko, aby podjęło się zadań, które trwają krótko i moż-
na je wykonać w domu. Po wykonaniu zadania omawiamy je z dzieckiem  (podobało ci 
się?, było trudno? czy w którymś momencie zapomniałeś o swoim zobowiązaniu?) i oczy-
wiście chwalimy, jeśli na to zasługuje. Pamiętajmy, że najważniejszą rzeczą jest odpowie-
dzialność, którą nakładamy na dziecko (to znaczy, że mamy do niego zaufanie), a nie za-
danie samo w sobie, ale nie można zapominać, by było dostosowane do wieku i możliwo-
ści dziecka. Ze starszym dzieckiem możemy sporządzić listę różnych zawodów. Celem 
tego ćwiczenia będzie uświadomienie naszemu dziecku, że każdy z nich związany jest z 
większą odpowiedzialnością, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W każdym z 
omawianych przypadków należy zwrócić uwagę na skutki społeczne, higieniczne, moralne, 
psychologiczneJ dobrze lub źle wykonanej pracy. 
 

Oprac.  Beata  Kapowicka 
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św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu „ 

Dar Boga dla naszych czasów” 

 
Żaden z zakonów nie chciał jej przy-
jąć, ponieważ wydawała się mało 
ciekawą kandydatką. Nikt nie domy-
ślał się bogactwa jej życia wewnętrz-
nego. Dopiero po około roku poszuki-
wań przyjęło ją do siebie zgromadze-
nie s. Matki Bożej Miłosierdzia. Miało 
to miejsce w Warszawie 1 sierpnia 
1925 roku. Przełożoną wtedy była  
s. Michaela Moraczewska To ona 
zaufała tej niepozornej dziewczynie 
dając jej szansę. W zgromadzeniu 
wykonywała prace fizyczne w kuchni, 
w ogrodzie, na furcie, piekarni, pralni. 
Miała też kontakt z wychowankami 
zgromadzenia, czyli dziewczętami z 
zaniedbanych moralnie rodzin. Zakon 
Matki Bożej Miłosierdzia zapewniał im 
opiekę duchową, moralną i material-
ną. W tym zgromadzeniu św. Fausty-
na była pod szczególna opieką Matki Bożej, by móc wypełnić to, czego zażądał od niej 
Bóg. Nie zabrakło tu jednak również przykrych doświadczeń, przez które Jezus dosko-
nalił ją w świętości. Siostra Faustyna zachorowała na podwójną gruźlicę płuc i układu 
pokarmowego. Zmarła 5 października 1938 roku zupełnie wyniszczona tą chorobą, a 
także w wyniku ogromnej ofiary, którą podejmowała każdego dnia dla ratowania grzesz-
ników. Misją jej życia było prowadzenie ludzi do zaufania Bożemu Miłosierdziu, wezwa-
niem do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie tylko 
ukazał jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy kultu: obraz z pod-
pisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modli-
twę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a 
także do głoszenia orędzia Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem 
troski o postawę zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia miłosierdzia 
bliźnim. 
l sierpnia 1925 roku, w wigilię Matki Boskiej Anielskiej przyszła upragniona chwila, w 
której Helena Kowalska przekroczyła progi zakonnej klauzury. Czułam się niezmiernie 
szczęśliwa – zapisała w dzienniczku – zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. 
Jedna się wyrywała z serca mojego modlitwa dziękczynna (Dz. 17). Ale już po trzech 
tygodniach spostrzegła, że w tym klasztorze mało jest czasu na modlitwę, więc chciała 
się przenieść do „zakonu więcej ściślejszego”. Wieczorem, kiedy modliła się leżąc krzy-
żem w swojej celi, zobaczyła umęczoną twarz Jezusa i zapytała: Kto Ci wyrządził taką 
boleść? – Ty Mi wyrządzisz taką boleść – odpowiedział Jezus – jeżeli wystąpisz z tego 
Zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem wiele łask dla ciebie 
(Dz. 19). 

Oprac. Agata Trojanowska  
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Księga Wyjścia 
 Druga księga Starego Testamentu, zawierająca dzieje Mojżesza, którego powołał 
Bóg, aby wybawił Jego lud z ucisku w Egipcie. Po spotkaniu Boga i zawarciu z Nim przy-
mierza na pustyni Synaj, Izraelici zbudowali przenośne sanktuarium (przybytek) i wyru-
szyli w drogę do Kanaanu, do ziemi, którą Bóg obiecał ich przodkom jako dziedzictwo. 
Grecki tytuł księgi brzmi w Septuagincie (LXX) Exodus ("wyjście"), po hebrajsku nazywa 
się ją (od pierwszych słów) we-ele szemot ("Oto imiona") albo po prostu Szamot 
("Imiona"). Wyjście było udaną ucieczką semickich przybyszów z kraju ucisku i przymuso-
wej pracy, z północnego Egiptu. Według historii o Józefie (Rdz 37; 39-50) przybyli oni do 
tego kraju wiele lat wcześniej, by uniknąć głodu w Kanaanie (być może w ramach więk-
szego ruchu ludnościowego). Towarzyszące ucieczce okoliczności historyczne nie są 
jasne. Późniejsi Izraelici często na nowo opowiadali o swej przeszłości i odtwarzali ją w 
kulcie, w sposób nieunikniony, poszerzając i modyfikując przechowywane tradycje. 
Wędrówki przodków Izraela do Egiptowi i z Egiptu są trudne do odtworzenia. Pewne gru-
py mogły przenieść się tam już w końcu XVIII w. przed Chr., inne mogły przybyć dopiero 
pod koniec XIV lub na początku XIII w., niewiele lat przed uciskiem. Tradycje o Wyjściu 
cechuje humor i żywa wyobraźnia (zwłaszcza przy powtarzających się konfrontacjach 
między Mojżeszem a faraonem). Relacje o przymierzu na Synaju reprezentuje rozmaite 
teologiczne poglądy na jego konsekwencje dla życia ludu. Tradycje o pustyni zostały 
ukształtowane przez pisarzy późniejszych w celu właściwego naświetlenia późniejszych 
doświadczeń Izraela w Ziemi Obiecanej. Przypisywanie wielkiej wagi do cudowności słu-
ży podkreśleniu udziału Boga w wyzwoleniu ludu. Większość uczonych jest skłonna dato-
wać (ostatecznie) Wyjście z Egiptu na początek panowania faraona Ramzesa II (ok. 1290 
r. przed Chr.); ucisk zacząłby się niedługo po przejęciu władzy przez XIX dynastię (ok. 
1305 r. przed Chr.); najazd na Kanaan mógł się zacząć parę lat przed końcem rządów 
Ramzesa II (ok. 1230 r . przed Chr.). Inny pogląd głosi, że pokolenia hebrajskie przybyły 
do Egiptu z Kanaanu w czasach Hyksosów, ucisk zaczął się po dojściu do władzy XVIII 
dynastii (ok. 1580 r. przed Chr.), a Wyjście nastąpiło za Thotmesa III (ok. 1450 r. przed 
Chr.). Chociaż druga rachuba zgadza się z informacją (1 Krl 6,1), że budowa świątyni 
Salomona zaczęła się czterysta osiemdziesiąt lat po opuszczeniu Egiptu przez Izraelitów, 
to jednak liczba ta (12 pokoleń po 40 lat) jest zbyt dokładna i raczej wtórna. 
 Księga Wyjścia prezentuje ogólną teologię życia ludzkiego w przymierzu z Bo-
giem. Ludzie czasami uznają swoją słabość i potrzebę pomocy Bożej, ale częściej nie 
odpowiadają w sposób właściwy Bogu ani wyznaniom, jakie niesie ze sobą życie. Sto-
sownie do tego Bóg ukazuje się jako główny sprawca, a Mojżesz raczej jako wysłannik i 
świadek, a nie główny aktor, natomiast rolę ludu określają słowa: "Pozostańcie na swoim 
miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj". Skłonność do upad-
ków i niewłaściwa odpowiedz ludu znajduje wyraz w niewierze, szemraniu, a nawet 
otwartym buncie przeciwko Panu i wybranym przez niego przedstawicielom. 
Incydent ze złotym cielcem jest integralną częścią opowiadania i został ułożony, aby osią-
gnąć dwa, ściśle związane z sobą, cele: pokazać, po pierwsze, że upadek ludu zdarzył 
się na samym początku przymierza synajskiego (ale Bóg nie przestał się o niego trosz-
czyć), po drugie - że oderwanie się Królestwa Północnego od przymierza Dawidowego po 
śmierci Salomona nie oznacza przekreślenia planów Bożych, lecz jest jedynie kolejnym 
przykładem stałej ludzkiej tendencji do odrzucania dobra. Bóg jednak nadal będzie trosz-
czył się o swój lud, a na pomoc Boga mogą liczyć ci, którzy nie odejdą (lub powrócą). 
Nawet jeśli pokolenie Wyjścia nie potrafiło zaufać pomocy Bożej i zostało pozbawione 
prawa do wejścia do Ziemi Obiecanej, obietnice Boże pozostają ważne dla ich potomków. 
Intencją Księgi było dodanie otuchy i wsparcie wiernych członków wspólnoty przymierza,  
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zniechęconych po pozornym jego zerwaniu w wyniku buntu Jeroboama (ok. 924 r. 
przed Chr.) i spowodowanym nim podziale na królestwa Izraela i Judy sugeruje. Liczy 
się naprawdę tylko odpowiedz Boża, a Bogu można zaufać, że pozostanie wierny tym, 
których wybrał. 
Opowiadania o plagach staje się dramatycznym współzawodnictwem między przedsta-
wicielami Boga (Amon i Mojżesz) i faraona (mędrcy i czarownicy). Czarownicy zostają 
w końcu pokonani i znikają z pola widzenia. Nieco wcześniej, genealogia Mojżesz i 
Aarona zostaje poprowadzona o jedno pokolenie dalej, do narodzin wnuka Aarona, 
Pinchasa; odegra on decydującą rolę w kulminacyjnym incydencie, gdy jemu i jego 
potomkom zostanie przyrzeczone kapłaństwo na wieki. Wydarzenia Synaju są ważne 
głównie dlatego, że dostarczają kontekstu dla objawienia pouczeń dotyczących właści-
wego sprawowania kultu. Kult świątynny można uważać za kontynuację i dopełnienie 
tego, co zaczęło się na Synaju, i, w konsekwencji, brak władcy Dawidowego na wygna-
niu, czy po powrocie z wygnania nie jest tak istotny. 
Wyzwolenie z niewoli, opieka na pustyni i przymierze na Synaju - wszystkie te wyda-
rzenia otrzymują swe najgłębsze znaczenie i trwałą wartość we właściwym kulcie, któ-
rego reguły zostały podane na Synaju za pośrednictwem Mojżesza.  

Ks. Proboszcz  

/Encyklopedia Biblijna, Komentarz do Starego Testamentu/ 

Boża miłość jest absolutnie bezwarunkowa, ona nie stawia żadnych warunków. Jego 
miłość nie jest uzależniona od okoliczności. Ona jest wieczna. Nie ma w tobie niczego co 
mogłoby przeszkadzać Mu ciebie kochać i całkowicie cię akceptować.  

Jego przyjmowanie dosięga najgłębszych pokładów twej istoty. 

Miłość Boża jest miłością stwórczą. Bóg nie kocha ciebie dlatego, że jesteś. Jesteś dlate-
go, że On cię kocha. Jest wewnętrzną sprzecznością dziwić się, że Bóg cię kocha. [...]  

Jego miłość jest zawsze pierwsza, a ty z niej wyrastasz.  

Najgłębszą głębią twej istoty jest Jego miłość do ciebie. 

Jesteś stworzony przez Boga, to znaczy, że wypływasz ze źródła Jego miłości. [...] 

W. Stinissen, Dziś jest dzień Pański 

Cytat na maj 2012 rok Boża miłość jest pierwsza 

Wybrała: Agata Trojanowska 

Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całko-
wicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie 
wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł 
nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapomi-
nasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się 
całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej trzy godziny, a zapominasz na dwie 
minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie 
mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać 
to, czego tak bardzo im brak. A Ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć mi-
łość.  

— Paulo Coelho 

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam...  

 

 

                                                                             8 

Nr 05/66 Złość 

     Jedną z najbardziej szkodliwych  dla zdrowia człowieka emocji jest złość. Niekontrolo-
wana lub permanentna złość uruchamia w organizmie procesy, które prowadzą do wy-
niszczenia całego ustroju. Gdy się złościmy, to mówimy, że mózg nam się gotuje i jak 
pokazują badania nie jest to wcale przenośnia. Taki gotujący się mózg nie jest w stanie 
racjonalnie myśleć, popełniamy wtedy wiele błędów i ranimy bliskie nam osoby. Ostatnio 
sama doświadczyłam uczucia niepohamowanej złości i na własnej skórze odczułam jej 
skutki. Ucierpiała też moja rodzina. Wywołał to pewien splot następujących po sobie zda-
rzeń. Do mojego syna zadzwoniła bardzo miła pani z klubu Pure Health&Fitness miesz-
czącego się w CH Mazovia i zaprosiła go na czwartek na godzinę 1700 na darmowe ćwi-
czenia oraz zapoznanie się z wyposażeniem klubu. Maciej jest osobą niepełnosprawną i 
widać to bardzo wyraźnie. W klubie namówiono go jednak na zapisanie się i podpisanie 
jakiejś umowy, której egzemplarza nie dostał do ręki. Po pół godzinie byliśmy z synem 
znowu w klubie, chciałam się dowiedzieć, co on podpisał?  Recepcjonistka poinformowała 
nas, że pani, która podpisywała z Maćkiem umowę, poszła do domu, ona nie ma upraw-
nień do załatwiania takich spraw, umowa jest już w systemie i została wysłana do centrali, 
nie można jej anulować, karnet jest ważny rok, a opłata miesięczna wynosi 150 zł, karnet 
uprawnia do korzystania z wszystkich zajęć. Nic więcej dziś nie uzyskamy, bo nie ma 
menagera. Zaczęłam się gotować, krzyczałam na syna przez całą drogę do domu i obrzu-
całam go różnymi epitetami. Złość zapanowała nade mną i odebrała mi jasność umysłu. 
Straciłam jeszcze piątek na czcze przepychanki z klubem. Dopiero w sobotę, gdy córka 
powiedziała: ”Mamo, jesteś osobą mądrą i wykształconą, a zobacz, jak oni wodzą cię za 
nos, aby zyskać na czasie. Muszą rozwiązać tę umowę, tylko rezygnację trzeba złożyć na 
piśmie”. .Zaczęłam powoli panować nad złością. Napisaliśmy rezygnację w dwóch eg-
zemplarzach i poszliśmy z Maćkiem złożyć ją w klubie. Znowu w recepcji nie chciano 
przyjąć pisma i potwierdzić jego wpłynięcia, menagera nie było. Poinformowano nas, że 
menager będzie od 900 w poniedziałek. Na szczęście teraz ja panowałam nad złością i nie 
dałam jej się ponieść. Zaczęłam działać racjonalnie. Weszłam na stronę klubu, przeczyta-
łam warunki członkostwa i w jakiej formie można rozwiązać umowę, do kogo przesłać 
rezygnację za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Weszłam na forum, aby poczytać opi-
nie o klubach Pure Healtch & Fitness w Polsce. Ciekawa lektura, najwięcej było wpisów 
„dokonam cesji karnetu”, jest to najłatwiejszy sposób wyplątania się z umowy członkow-
skiej. Maciek miał szczęście, bo zdążył wysłać rezygnację listem poleconym za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru przed upływem 7 dni od zawarcia umowy i nie został niewolni-
kiem klubu, w którym musiałby ćwiczyć i opłacać karnet do końca życia, bo umowa auto-
matycznie po roku zostaje zawarta na czas nieokreślony. Gdybym nie zapanowała w porę 
nad złością, mogłoby się tak stać. Przez te kilka dni schudłam 1,5 kg, ale bolą mnie 
wszystkie mięśnie i do tej pory jeszcze dygoczą, a jest już wtorek. 
Wielu ludzi nie lubi lub boi się, gdy ktoś inny się na nich złości, jednakże złość jest 
nieunikniona, ponieważ jest jedną z naturalnych ludzkich emocji oraz niezbędna 
jako źródło energii i sygnał, że dzieje się coś niekorzystnego. Można przejąć kon-
trolę nad swoją złością, można ją oswoić i polubić, i używać tak, by służyła tobie i 
innym jako życzliwy przewodnik i pomocnik w życiowej wędrówce. Mnie też złość 
dała siłę do działania i obrony praw i wolności mojego syna, gdy to ja nad nią zapanowa-
łam. 

 
Ewa Dąbrowska 
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Świat, w którym żyjemy, składa się z wielu przedmiotów. Wyraz "przedmiot" 
oznacza w tym wypadku mniej więcej tyle, co "byt". Nie jest to właściwe zna-
czenie tego wyrazu, właściwie bowiem "przedmiot" oznacza to, co znajduje się 
w stosunku do jakiegoś "podmiotu". Podmiot to również byt, byt, który w jakiś 
sposób istnieje i działa. Można więc z kolei powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, składa 
się z wielu podmiotów. O podmiotach wypadałoby nawet mówić wcześniej niż o przedmio-
tach. Jeśli tutaj porządek ów został odwrócony, to stało się tak w tym celu, aby od pierw-
szych słów zaakcentować w tej książce obiektywizm, a wraz z nim realizm. Kiedy bowiem 
zaczynamy od podmiotu, a w szczególności od tego podmiotu, którym jest człowiek, wów-
czas łatwo potraktować wszystko inne, co znajduje się poza podmiotem, czyli cały świat 
przedmiotów, w sposób tylko podmiotowy, subiektywny, tzn. o tyle, o ile świat ów dochodzi 
do świadomości podmiotu, w niej żyje i w niej się osadza. Trzeba więc od początku jasno 
zdać sobie sprawą z tego, że każdy podmiot jest równocześnie przedmiotowym bytem, że 
jest przedmiotowym czymś lub kimś . 

Człowiek jest przedmiotowo "kimś" - i to go wyodrębnia wśród reszty bytów widzialnego 
świata, które przedmiotowo są zawsze tylko "czymś". To proste, elementarne rozróżnienie 
kryje w sobie głęboką przepaść, jaka dzieli świat osób od świata rzeczy. Przedmiotowy 
świat, do którego należymy, składa się z osób i rzeczy. Za rzecz przywykliśmy uważać byt, 
który nie tylko jest pozbawiony rozumu, ale ponadto jeszcze jest pozbawiony życia; rzecz to 
przedmiot martwy. Zawahamy się, gdy przyjdzie nam nazwać rzeczą zwierzę czy nawet 
roślinę. Niemniej jednak nikt nie mówi z przekonaniem o osobie zwierzęcej. Mówi się nato-
miast o osobnikach zwierzęcych, uważając je po prostu za jednostki danego gatunku zwie-
rzęcego. I takie określenie nam wystarcza. Nie wystarcza natomiast wyrażać się o człowie-
ku jako o osobniku gatunku Homo sapiens. Wyraz "osoba" został ukuty w tym celu, aby 
zaznaczyć, iż człowiek nie pozwala się bez reszty sprowadzić do tego, co się mieści w poję-
ciu "jednostka gatunku", ale ma w sobie coś więcej, jakąś szczególną pełnię i doskonałość 
bytowania, dla uwydatnienia której trzeba koniecznie użyć słowa "osoba". 

Najbliższą i najwłaściwszą tego racją jest fakt, że człowiek posiada rozum, że jest bytem 
rozumnym, czego nie sposób stwierdzić o żadnym innym bycie widzialnego świata, u żad-
nego bowiem nie natrafiamy na ślady myślenia pojęciowego. Stąd też poszła owa znana 
definicja Boecjusza, wedle której osoba to po prostu tyle, co jednostka natury rozumnej 
(individua substantia rationalis naturae). To wyróżnia osobę w całym świecie przedmioto-
wych bytów, to stanowi o jej odrębności. 

Ten fakt, że osoba jest jednostką natury rozumnej - czyli jednostką, do której natury należy 
rozum - sprawia, że osoba jest równocześnie wśród całego świata bytów jedynym w swoim 
rodzaju podmiotem, podmiotem zupełnie różnym od tych, jakimi są np. zwierzęta - byty pod 
względem swego cielesnego ustroju stosunkowo najbardziej podobne do człowieka - 
zwłaszcza niektóre z nich. Wyrażając się nieco obrazowo, trzeba powiedzieć, że osoba jako 
podmiot różni się od najdoskonalszych nawet zwierząt swoim wnętrzem oraz swoistym ży-
ciem, które w nim się koncentruje, czyli życiem wewnętrznym. U zwierząt nie można o nim 
mówić, jakkolwiek wewnątrz ich organizmu zachodzą podobne jak u człowieka procesy bio-
fizjologiczne związane z podobnym - mniej lub bardziej - do ludzkiego ustrojem. Na podłożu 
tego ustroju rozwija się w nich - znów mniej lub bardziej - bogate życie zmysłowe, którego 
funkcje wykraczają daleko poza elementarną, roślinną wegetację, a przypominają czasem 
aż do złudzenia typowe funkcje życia ludzkiego: poznanie oraz pożądanie lub nieco szerzej 
nazywając tę drugą funkcję - dążenie. 

Agata Trojanowska 

 

Karol Wojtyła "Miłość i Odpowiedzialność"  
Osoba jako podmiot i przedmiot działania /1 
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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 proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź    

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. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - 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  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna codziennie w dzień powszedni po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - 024264 45 58, 507 11 95  11   
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
P a ra f ia  ś w .  Fa us t yn y A pos t o łk i  M i ł os i e r d z i a  Bo że g o ,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
Nr 05/66 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ ze Stróżewka /V część, mieszkańcy nowych działek, za numerem 117 i 

następne/, na 5 maja,  
♦ rodziców dzieci przystępujących do Komunii św. na 12 maja, 
♦ ze Stróżewka-Stare Boryszewo nr 46-72 na 19 maja,  
♦ z ul. Mazowieckiej /od firmy p. Tucholskiego do Państwa Jankowskich/ 

na 26 maja,  
♦  z ul. Mazowiecka od Państwa Jankowskich do końca na 2 czerwca,  
♦ z ul. Mazowiecka /od początku, numery parzyste do ulicy Bursztynowej/ 

na 9 czerwca.   
 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w 
akcję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko pro-
boszcza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą 
„wizytówką” parafii. Dziękuję za kompozycje kwiatowe, które bardzo ładnie pre-
zentują się przy ołtarzu. Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz ko-
ścioła oraz poniesione koszty mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ.  

Ks. Proboszcz 

Dobrowolne ofiary, które Państwo składacie według wcześniejszych ustaleń. 
Jest to 10 PLN miesięcznie. Wyznaczone osoby odwiedzają Parafian, którzy 
chcę ofiarować pieniężną składkę. Od stycznia poszczególne ulice i prywatne 
osoby przekazały: 

• z ulicy Akacjowej 720 PLN 

• z ulicy Jaśminowej i Różanej 340 PLN 

• z ulicy Wspólnej 520 PLN 

• Stróżewko 240 PLN 

• Stare Boryszewo 1230 PLN 

• Ofiara prywatne na sprzęt liturgiczny /gong/ 500 PLN.  

Serdecznie dziękuje za przekazane ofiary. Dziękuję również osobom, które na 
konto parafialne przekazali pieniężne ofiary. Zakupiłem nowy gong liturgiczny -
1180 PLN. Bóg zapłać.  
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt.-Sob. 1-5   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Czw. 3  UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓWOWEJ POLSKI 

930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pi. 4      I PIĄTEK 

WSPOMNIENIE ŚW. 
FLORIANA 

1500 odwiedziny u chorych 

1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 6 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn. 9    

Pn.-Sob. 7-12   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Wt. 8  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA BM. 
PATRON POLSKI I 

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 13 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św. I KOMUNIA ŚW. 

1130 msza św., ODNOWIENIE PRZY-
RZECZEŃ CHRZTU /4 klasa/ 

Pn.-Sob. 14-19   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Śr. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI 

KM. PATRONA  

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 20 VII NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-Sob. 21-26   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 27 VIII NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-Śr. 28-30   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Czw. 31  ŚWIĘTO NAWIEDZE-
NIA NMP. 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 


