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Na Święto Zmarłych 
 

Pozdrawiam Was, Kochani, z oddali, aż z Ziemi - 
Mamusiu, Tato, Tesiu, Zefirynko, Janiu,  
Ryszardzie i Alfredzia i maleńka Jadziu, 

która pewnie się plączesz z szczebiotem przy Panu. 
 

Pozdrawiam Was przez błękit, obłoki i gwiazdy - 
tacy jesteście bliscy, więź się nie przerwała - 
jedna łączy nas miłość Jezusa, wzajemna, 

jedna rozradowana naszym Bogiem chwała. 
 

Przynoszę sznury pereł – modlitw mych różańce, 
złociste chryzantemy na groby rozsiane. 

Lecz piękniejsze tam macie róże i goździki - 
zaproszeni na ucztę u Wielkiego Pana. 

 
Niedługo się spotkamy - za moment, za chwilę - 

ależ radość wybuchnie – jak na Zmartwychwstanie. 
Weźmiemy się za ręce, pobiegniemy razem: 
oto jesteśmy wszyscy u stóp Twoich, Panie. 

 
                                                 Aloiza Wanda Łakowicz, MSF 

 
Przygotowała Ewa Balska 
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Moje trzy grosze� 

Rzecznik prasowy Pana Boga  
Nastała moda na pisanie książek. Kto żyw chwyta za pióro i pisze. Nie ważne, co, nie waż-
ne jak, byle pisać, bo wypada nie mieć w swoim CV książki własnego autorstwa. Czasem 
można odnieść dziwne wrażenie, że im mniej ktoś ma do powiedzenia, tym bardziej ocho-
czo siada za klawiaturą. Dotyczy to w głównej mierze tzw. celebrytów. Półki w księgar-
niach niczym grzyby po deszczu, w ciepłe, jesienne dni zapełniają się coraz to nowszymi 
pozycjami, napisanymi przez ludzi znanych i lubianych. Krzysztof Ibisz radzi panom jak 
dobrze wyglądać po czterdzieste, Grażyna Wolszczak z kolei paniom, jak być piękną, mło-
dą i bogatą, a Kasia Cichopek jak być o każdej porze dnia i nocy sexy mamą. Kinga Rusin 
publicznie rozdrapuje swoje nieudane małżeństwo z Tomaszem Lisem, Weronika Marczuk 
pisze o nagonce CBA i o tym, jak ją uwiódł i oszukał agent Tomek. I tak dalej, i tak dalej.  
Ostatnio wpadła mi w ręce książka dwóch innych – można tak określić - celebrytów zatytu-
łowana „Bóg, kasa i rock’n’roll” Szymona Hołowni i Marcina Prokopa, wydana przez kra-
kowski „Znak”. Ale jakże odmienna od tych wymienionych wcześniej, które są o niczym, ta 
niesie ze sobą potężną treść w atrakcyjnej formie. Szymon Hołownia, dziennikarz i publi-
cysta, autor wielu książek i programów o tematyce religijnej, ale też dał się poznać jako 
showman prowadzący wspólnie z Marcinem Prokopem telewizyjny show „Mam talent”. 
Prokop znany z radia, prasy i telewizji dziennikarz i prezenter, często widywany w tzw. 
telewizji śniadaniowej. Otóż książka jest zapisem fascynującej, elektryzującej rozmowy, 
dyskusji, sporów między panami na temat religii, Boga, wiary, życia, Kościoła, powołania, 
wolności, pieniędzy itd. Zwykła rozmowa dwóch kumpli o niezwykłych treściach, którą czy-
ta się jak najbardziej wciągający kryminał. Zderzenie dwóch odmiennych światów, który 
jednak obserwujemy na co dzień. Rozmowa dwóch inteligentnych ludzi, stojących jakby po 
„dwóch stronach barykady”, ale bez nadęcia, patosu i utartych sloganów, czy też krzty 
agresji. Jak pisze Marcin Prokop we wstępie do książki: „robimy to samo po prostu to sa-
mo, co taksówkarz wiozący pasażera na lotnisko, fryzjer zakręcający klientce loki, babcie 
gderające w kolejce do laryngologa, czy kumple spotykający się po robocie na piwie. Wy-
walamy to, co nam prywatnie w duszy gra. Tyle, że zamiast o najnowszym serialu, biuście 
Dody, czy bieżącym kursie franka szwajcarskiego, częściej gadamy o rzeczach, które mi-
mo wszystko wydają nam się ważniejsze”.  
Hołownia, żarliwy katolik z zakonnym doświadczeniem, pisarz i autor programów religij-
nych, Prokop, wychowany w katolickiej rodzinie, ochrzczony, bierzmowany, ale pozostają-
cy daleko od Boga, toczą przez trzysta stronic porywającą dyskusję, spory, zadają pytania, 
które często wielu z nas stawia samym sobie, ale równie często ich nie wypowiada, ze 
strachu przed reakcją otoczenia, wstydu z powodu własnej małości, niewiedzy, a może 
poczucia grzeszności. Dlaczego mam kochać i wierzyć w Boga, którego nigdy nie widzia-
łem i nie spotkałem, do czego mi jest potrzebny Kościół i księża, w czym Chrystus jest 
lepszy dla młodych ludzi od postaci z MTV, chociaż przegrywa marketingowo z idolami 
popkultury, czym mam się czuć grzesznikiem skoro zamiast gorejącego serca Jezusa, 
widzę w tabernakulum migającą żarówkę sześćdziesięciowatową, czego szuka młody 
człowiek w chłodnych klasztornych murach, zamiast korzystać życia, czy człowiek, który 
żyje zgodnie z Dekalogiem, a nie wierzy w Boga, może być zbawiony? W tej książce na te 
i wiele innych pytań można znaleźć kapitalne odpowiedzi Szymona Hołowni, którego sam 
jego rozmówca nazywa najlepszym rzecznikiem prasowym Pana Boga.  
„Jeśli widywałem Jezusa, to najczęściej w postaci naklejki z rybką na samochodowym 
zderzaku albo napisu na t-shircie. Jeśli w ogóle myślałem o Bogu, to - trzymając się odzie-
żowych skojarzeń - wyłącznie jak o dawno nieużywanym, przyciasnym i niemodnym garni-
turku (C). Tak mniej więcej miałem umeblowałem sobie przestrzeń swojej religijnej reflek-
sji, po czym na dłuższy czas zamknąłem ją na kłódkę. Do momentu aż poznałem Szymo-
na Hołownię” - pisze Marcin Prokop.   
Książka nie jest już najnowsza, bowiem ukazała się prawie rok temu, ale warto odszukać 
ją na księgarnej półce. Znakomity prezent przed zbliżającymi się Mikołajkami i lektura na 
jesienne wieczory.         

Andrzej Wiśniewski 
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1. Poranna Masza Święta w Niedzielę Zmartwychwstania 
2. Śpiewa np. w trakcie uroczystości.  
3. Np. Majowe 
4. Główny Kościół Diecezji a także siedziba Biskupa  
5. Dziewięciodniowe nabożeństwo  
6. Zostaje nim kleryk na V roku studiów  
7. Inaczej Liturgia Godzin 
8. Np. uzdrowienie chorego.    

Miłość  
Pewien chłopiec chciał się dowiedzieć, czym jest miłość? Poszedł więc do swego ojca i pyta:  
- Tato, powiedz mi proszę, po czy rozpoznać prawdziwą miłość? Ojciec popatrzył na swego 
małego synka, po czym odrzekł: - Widzisz synu, to jest tak jak w tej bajce. Pewien król miał 
trzech synów. Każdy z nich mieszkał w innej części królestwa. Pierwszy odwiedzał swojego 
ojca co miesiąc i kiedy przybył na jego dwór przez cały dzień z nim rozmawiał, po czym na-
stępnego dnia opuszczał pałac  i wracał do swego domu. Drugi też przyjeżdżał co miesiąc i 
przywoził swemu ojcu mnóstwo podarunków. Zostawiał wszystkie prezentu i szybko odjeż-
dżał. Trzeci zaś przybywał do swego ojca równie często jak jego bracia, ale ten nie przywo-
ził ojcu prezentów, ani nie przesiadywał z nim rozmawiając przez cały dzień. On skoro tylko 
pojawił się w domu swego ojca, starał się przez cały dzień służyć królowi. Dbał o jego zdro-
wie, przynosił mu rzeczy, o które prosił ojciec i załatwiał wszystkie sprawy, które ten mu zle-

cił. Jak myślisz, który z nich tak naprawdę kochał swego ojca? - Nie wiem tato. Myślę, że 
wszyscy trzej. - Ten trzeci synu, on wiedział, że miłość to postawa służby na rzecz drugiej 

osoby. Kochać znaczy służyć, tracić swe życie dla ukochanej osoby. Marcin Melon  

Przygotowała Aneta Wojciechowska 

Rozwiązanie krzyżówki:  

1 Rezurekcja, 2. Chór, 3. Nabożeństwo, 4. Katedra, 5. Nowenna, 6. Diakon, 7. Brewiarz, 8. Cud  
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Nawróceni - C.S. Lewis - autor "Opowieści z Narni" 
Clive Staples Lewis urodził się 29 listopada 1898 r. w Belfaście, w Irlandii. Był znanym bry-
tyjskim pisarzem, historykiem, filozofem i teologiem. C.S. Lewis został wychowany 
w rodzinie protestanckiej (anglikańskiej), był synem prawnika i córki angielskiego pastora. 
Zarówno rodzice, jak i jego brat Warnie interesowali się literaturą. Dom rodzinny C.S. Lewi-
sa był dobry, ciepły, bezpiecznyC i pełen książek. W przeciwieństwie do rodziców- trzeźwo 
patrzących na świat- C.S. Lewis upodobał sobie literaturę fantasy, już w wieku sześciu lat 
zaczął tworzyć opowiadania pełne zwierząt, zachowujących się jak ludzie. 1907 r. domowa 
sielanka została brutalnie przerwana przez śmierć matki w wyniku operacji nowotworu. 
Ojciec i synowie pogrążyli się w ciężkiej żałobie, niedługo potem Clive został wysłany do 
szkoły w Hertfordshire, kierowanej przez brutalnego przełożonego. Największy wpływ na 
jego rozwój intelektualny miały dwa lata lekcji z wyjątkowym prywatnym nauczycielem, 
uczącym nie tylko literatury, ale też retoryki, logiki, dyskutowania i sceptycyzmu. Lata 
szkolne przyczyniły się do rozwoju poznawczego C.S. Lewisa, nie był to jednak dobry czas 
na rozwój duchowy- religijny. Jeszcze za czasów, gdy żyła jego matka, religijność w jego 
rodzinie postrzegana była raczej jako walka z papiestwem niż faktyczna bliskość z Bogiem. 
Od śmierci matki, nastoletni wówczas pisarz stał się zadeklarowanym ateistą, interesują-
cym się głównie okultyzmem i mitologią. C.S. Lewis brał udział w pierwszej wojnie świato-
wej, po jej zakończeniu wydał swój pierwszy dorosły tomik wierszy "Dusze w okowach", 
których tematyka koncentrowała się na tym, iż świat jest z natury zły, a istnienie Boga moc-
no wątpliwe. W 1926 r. poznał J.R.R. Tolkiena, do którego początkowo nie pałał sympatią, 
przekonany, że nie wolno "wierzyć papistom, ufać teologom"- a Tolkien był jednym i dru-
gim. Ostatecznie jednak, w wyniku lepszego poznawania się i rozmów na tematy literackie, 
Lewis i Tolkien zostali przyjaciółmi. Droga jego przemiany, jak sam napisał "powrotu syna 
marnotrawnego" na łono wiary, przebiegała od ateizmu, przez teizm do czystej wiary. W 
pierwszym etapie dokonał się wybór między przyjęciem wiary w Boga, a jej odrzuceniem. 
W drugim etapie, dzięki wpływowi literatury i wierzących przyjaciół, pisarz świadomie prze-
szedł na chrześcijaństwo. W liście do swojego przyjaciela Arthura Greevesa pisał "Mam już 
za sobą ten krok, jaki należało uczynić przechodząc od wiary w Boga w kierunku wiary w 
Chrystusa - i w chrześcijaństwo. Spróbuję ci to wyjaśnić innym razem. Moja długa nocna 
rozmowa z Dysonem i Tolkienem odegrała w tym istotną rolę". Od tego czasu powstawały 
różnorodne publikacje C.S. Lewisa, głównie o tematyce fantastycznej i kosmicznej, we 
wszystkich jednak przemycał swoje przemyślenia na temat wiary, natury świata, człowieka, 
Boga. Niektóre przyczyniły się do nawrócenia ludzi niechętnych mało życiowym przekazom 
religijnym- natomiast znajdujących swoją wiarę w tekstach typu "Listy starego diabła do 
młodego"- satyrycznym utworze, w którym stary diabeł uczy młodego diabła jak zaprowa-
dzić duszę chrześcijanina do piekła.  Jako znany pisarz dla dorosłych często poruszał pro-
blematykę wiary w życiu codziennym, do tej pory jednak najbardziej znany jest prawdopo-
dobnie ze swojej serii książek dla dzieci- "Opowieści z Narnii", których pierwszy tom ukazał 
się w roku 1950. C.S. Lewis wykreował piękny świat, pełen dobrych bohaterów 
i mówiących zwierząt, znajdujących się pod opieką lwa- Aslana, świat mitologiczny, w któ-
rym nie zabrakło też zła i niegodziwych postaci walczących o panowanie nad światami- 
również na tym naszym, ziemskim. Dobro jednak zawsze zwycięża. Tym magicznym opo-
wieściom towarzyszy teologiczna tematyka, elementy zapożyczone z Biblii, dysput religij-
nych, Śródziemia Tolkiena, Mitologii Północy itp. Kronika nazywana bywa protoewangelią, 
najważniejszą postacią jest Aslan, będący obrazem Jezusa Chrystusa. Dorosłym może nie 
odpowiadać baśniowa forma religijnego przekazu C.S. Lewisa, jednakże dzieci i młodzież 
od lat zachwycają się mitycznym światem. Szczególnie ładnie przedstawiona została dzie-
ciom śmierć, jako odpoczynek i ponowne przebudzenie się- początek nowej opowieści. 
C.S. Lewis zmarł 22 listopada 1963 roku w swoim domu w Kilns. 

 
Monika Sowińska 
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Święta Maria Faustyna Kowalska 
Wstęp do zakonu 

Po powrocie z zabawy do domu Faustyna poprosiła siostrę, by pożegnała w jej imieniu ro-
dziców i bez żadnych bagaży pojechała do Warszawy. Bardzo się bała, bo była sama w tak 
dużym mieście i nikogo tam nie znała. Na szczęście z pomocą Matki Bożej udało się jej 
znaleźć nocleg. W tym czasie szukała zakonu, do którego mogliby ją przyjąć. Początkowo 
nie miała wiele szczęścia, aż w końcu trafiła na dom Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy 
ulicy Żytniej. Wyszła do niej siostra Michaela, przełożona wspólnoty. Przez rok siostra Fau-
styna pracowała u pobożnej pani, a 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do tego klasztoru. Po 
kliku miesiącach otrzymała nowe imię. Odtąd nazywała się siostrą Marią Faustyną. I tak 
właśnie poznaliśmy jej powołanie. Powołanie jest zaproszeniem na wielką przygodę, która 
przynosi nam wiele przeżyć: przyjemnych i czasem trudnych. Pan Bóg daje nam swoją 
pomoc, opiekuje się nami i chroni, ale nie chce za nas robić wszystkiego. On liczy na to, że 
będziesz z nim współpracować. Kiedy wydaje Ci się, że Pan Bóg milczy albo że o Tobie 
zapomniał, najpierw zastanów się, czy przypadkiem nie przyszedł czas na Twoje działanie. 
Pan Bóg zostawia nam miejsce i czas, żebyśmy zrobili to, co powinniśmy i możemy zrobić. 
Powołanie to przygoda, która przypomina trochę naukę jazdy na rowerze. Nigdy nie będzie-
my potrafili jeździć samodzielnie, jeśli ktoś nas cały czas będzie trzymał i prowadził. On 
musi nas puścić, żebyśmy mogli jeździć samodzielnie. A kiedy coś nam się nie udaje, zaw-
sze jest obok, żeby nam pomóc. 
Zadanie.   Przypomnij sobie, co sprawia Ci największą trudność. Postanów, że nie będziesz 
się poddawać, ale wytrwale i cierpliwie dążyć do celu. A kiedy będzie brakowało Ci sił, proś 
Pana Boga o pomoc i odważnie pokonuj trudności. 
 

Opracowała na podstawie „Święta Faustyna perła w sercu Jezusa”  
Pola Sieńkowska. 
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Koncepcja miłości Karola Wojtyły 
Miłość - uczucie najwspanialsze i najbardziej 

niezwykłe. Najtrudniejsze i jednocześnie najpiękniejsze. 
Miłość jest tak potężna, że potrafi dawać radość i szczę-
ście, ale również potrafi nami zawładnąć, odebrać god-
ność, rozsądek, a nawet życie. Prowadzić ku wielkiemu 
szaleństwu. Miłość jest wielką tajemnicą. Czasem dzięki 
Miłości jesteśmy szczęśliwi. Nierzadko jednak los jest 
dla nas okrutny i każe płacić straszną cenę za Miłość.  

Prawdziwa Miłość potrafi wytrzymać wszystko. 
Nie waha się występować przeciwko konwencjom społecznym, przeciw twier-
dzeniom nauki, przyjętym normom, a nawet jest w stanie pokonać śmierć.  

Miłość bywa wierna i niespełniona, szalona i dojrzała, zmysłowa i plato-
niczna, radosna i pełna rozpaczy. Od wieków jest przedmiotem fascynacji. 
Obecna w literaturze, sztuce, psychologii i religii. O niej tworzy się filmy, sztuki 
teatralne, muzykę i dzieła literackie. Ona stanowi wyznacznik dążeń człowieka. 
Miłość uważana jest za cel ludzkiej egzystencji. Od poczęcia, aż do śmierci naj-
większym pragnieniem człowieka jest "kochać i być kochanym". O niej myślą, 
mówią i marzą wszyscy. Uczucie to często wymaga poświęcenia, trudu i ofiary, 
człowiek zakochany gotów jest jednak sprostać wszystkim wyzwaniom.  

Miłość za każdym razem jest inna. Różne ma oblicza.  
Miłość do Boga.  
Miłość małżeńska.  
Miłość do rodziców, rodzeństwa, dzieci.  
Miłość do ojczyzny.  
Miłość do świata, piękna i życia.  
Wreszcie pełna namiętności Miłość kobiety do mężczyzny i mężczyzny 

do kobiety. Można zaryzykować stwierdzeniem, że właśnie ta ostatnia jest naj-
piękniejsza i najbardziej pełna, gdyż pozwala złożyć dar najcenniejszy i najpięk-
niejszy dla drugiego człowieka - dar z samego siebie. Miłość stanowi o postępie 
ludzkości. Pozwala wyznaczać nowe drogi rozwoju człowieka. Dowodzi o jego 
wielkości i szlachetności. Pozwala zmieniać oblicze świata.  

Takim właśnie przedstawionym wyżej obrazem miłości pragnął zająć się 
Karol Wojtyła. Przedstawieniem miłości w sferze nie tylko filozoficznej, ale także 
w płaszczyźnie takiej, w jakiej ukazuje się na co dzień przeciętnemu człowieko-
wi. Karol Wojtyła - niewątpliwie największy autorytet moralny współczesnego 
świata stworzył bardzo oryginalną koncepcję miłości, którą później, jako Ojciec 
Święty pragnął przekazać Kościołowi i światu. Idea "uczenia miłości" towarzy-
szyła Wojtyle już jako młodemu kapłanowi. Również kiedy został biskupem nie 
przestał fascynować się tym motywem. Właśnie wtedy uświadomił sobie potrze-
bę podjęcia systematycznych studiów nad tą tematyką. To one stały się funda-
mentem nauczania, które później zostało ofiarowane całemu Kościołowi w jego 
niezapomnianych "Katechezach o ludzkiej miłości".  

Michał Kalisz Encyklopedia Zjawisk XXI Wieku "OKIEM" 
Przygotowała Agata Trojanowska 
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Dobre Życie 
     Większość z nas żyje w sposób, który narzuca nam społeczeństwo i którego nauczyli nas 
rodzice. Pracujemy, pełnimy swoje role w rodzinie. Uważamy, że szczęście da nam wykształce-
nie, dobra praca, kochający bliscy, kupienie sobie jakiejś fajnej rzeczy lub wyjazd na wymarzo-
ne wczasy. Żyjąc tak nie myślałam o śmierci i jej nieuchronności. Zaistniało jednak niedawno w 
moim życiu kilka zdarzeń, które zmieniły moje podejście do życia i śmierci. W sierpniu dowie-
działam się, że u mojej siostry wykryto bardzo złośliwy nowotwór, zabijający szybko. Lekarze 
dawali jej do roku życia. Nie mogłam się z tym pogodzić, zawładnęły mną rozpacz i strach, nie 
byłam w stanie normalnie funkcjonować i nie mogłam jej też w żaden sposób pomóc. Modlitwa 
o jej zdrowie też nie przynosiła ulgi. Jakby tego było mało, na początku września zginęła młoda 
mama, wnuczka mojego brata ciotecznego, którą bardzo dobrze znałam. Jednak paradoksalnie 
ta przedwczesna śmierć, uczestnictwo w pogrzebie, mnie wyciszyła i uspokoiła. Opłakiwaliśmy 
ją z liczną, bliższą i dalszą rodziną i to przyniosło ukojenie. Zmieniło też moje podejście do ży-
cia, przewartościowało je. Zrozumiałam, że życie mam tylko jedno i dobrze by było, tę resztę, 
która mi została przeżyć tak, jakby każdy dzień miał być tym ostatnim. Nie , nie rzuciłam się w 
wir odrabiania zaległości, czy naprawiania świata wokół mnie. Zdjęłam z regału piękną porcela-
nową filiżankę, którą dostałam w prezencie i zaczęłam pić w niej codziennie poranną kawę, 
przecież taka była intencja ofiarodawcy. Do tej pory było mi jej szkoda, chowałam ją na specjal-
ne okazje. Teraz zrozumiałam, że codziennie jest taka specjalna okazja i ja oraz moi bliscy za-
sługujemy na takie codzienne przyjemności, jak picie porannej kawy w pięknej porcelanie, 
uśmiech, przytulenie, słowo „kocham” , miłą rozmowę przy stole, czy dyskusję, wymianę poglą-
dów, w której jedna strona nie rani drugiej. Wyrzuciłam też znoszone, zniszczone codzienne 
ubrania i zaczęłam ubierać się tak, żeby w każdej chwili bez przebierania móc wyjść z domu po 
zakupy, czy na spotkanie. Zaczęłam smakować i cieszyć się każdą mijającą chwilą. 
     W młodości, gdy widziałam starszą parę idącą pod rękę, marzyłam o tym, żeby też tak spa-
cerować ze swoim przyszłym mężem. To marzenie jakoś nie spełniało się do teraz. Już nie ma-
rzę, po prostu podchodzę i wkładam mu rękę pod łokieć lub w dłoń i idziemy pod rękę, ja jestem 
szczęśliwa, a on nie protestuje i wydaje mi się, że też jest zadowolony. Przestałam się zastana-
wiać nad tym co się stanie, jak mnie zabraknie? Myślę o słowach mojego wuja „nie ma ludzi 
niezastąpionych, inni będą to robili i świat się nie zawali, każdy kiedyś musi odejść, tam nic mu 
nie będzie potrzebne”. Mówił też „ludzie się modlą – Od nagłej i niespodziewanej śmierci zacho-
waj nas Panie, a ja się modlę o nagłą i niespodziewaną śmierć, taka jest najlepsza dla człowie-
ka, sam się nie męczy i innych też nie umorduje”. Wymodlił ją sobie, nagłą i niespodziewaną, 
zaskoczył nas wszystkich, dostał udaru i następnego dnia zmarł po Sakramencie Namaszcze-
nia Chorych. Często myślę też o moim tacie, który po skończeniu 80 lat zaczął mówić „no już 
czas na mnie, w tym roku chyba umrę”, a ja go prosiłam, żeby jeszcze nie odchodził, bo dobrze 
jest mieć mamę i tatę, wtedy wiem, że jestem jeszcze dzieckiem. Aż przyszedł moment, gdy mi 
odpowiedział „Nie córko, ja już nie widzę, nie mam siły, nie chcę być ciężarem”. Dostał udaru, 
nie pozwalał mamie wezwać pogotowia, dopiero jak przyjechała siostra zgodził się na przyjazd 
lekarza rejonowego i ten wezwał pogotowie. W szpitalu , ja i moje dwie siostry miałyśmy jesz-
cze czas, aby się z nim pożegnać i podziękować za miłość jaką nas otaczał. Mama po jego 
śmierci gasła cicho i powoli, jak dopalająca się świeczka, tak jakby chowała się w cień. Gdy ją 
odwiedzałam, zawsze witała mnie słowami „kocham cię”, ja jej też tak odpowiadałam. Trochę 
mnie to drażniło, a teraz tak mi tego brak. Jak w pięknym wierszu księdza Twardowskiego 
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Każde życie kiedyś zakończy się śmiercią, 
ale nasi bliscy żyją w naszej pamięci. Cieszę się, że zdążyłam powiedzieć moim rodzicom o 
tym, że ich kocham. 
     We wrześniu, na pogrzebie rozmawiałam z bratem młodej, tragicznie zmarłej mamy. Powie-
dział mi, że dobrze, że zwołałam wielkanocny zjazd rodzinny 2 lata temu, to była fajna rzecz 
spotkać się w tak licznym gronie i poznać tylu krewnych. Przyrzekłam mu, że zorganizuję po-
dobne spotkanie na Wielkanoc 2013 roku. Najpiękniej było, kiedy młodzi rodzice, liczną grupą z 
dziećmi poszli na spacer. My – stare ciotki stałyśmy w oknie i cieszyłyśmy się jak dzieci, patrząc 
na młode pokolenie, naszą przyszłość. Ten zjazd będzie liczniejszy i głośniejszy, bo przybyło 
młodego narybku. 
 

Ewa Dąbrowska 
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43 Synod Diecezjalny Płocki 

Sam termin synod jest pochodzenia greckiego i ma różne znaczenia. Wśród 
nich pojawia się także znaczenie kultyczne, które określa synod jako spotkanie religijne 
polegające na odbywaniu wspólnej drogi, wspólnego działania. Przyjmuje się, że pierw-
szym synodem diecezjalnym, po którym zachowały się akta, był synod w Auxerre dato-
wany na VI wiek. Od samego początku synody diecezjalne były organami nastawionymi 
na sprawy duszpasterstwa, na zgłaszanie nowych inicjatyw i wniosków służących ogólne-
mu wzrostowi życia religijnego w diecezji. Z biegiem czasu pojawiły się normy regulujące 
działanie synodów.  

Z treści Kodeksu Prawa Kanonicznego wynika, że celem synodu jest udzielenie 
pomocy biskupowi, w jego własnych obowiązkach oraz działalność w ukierunkowywaniu 
wspólnoty chrześcijańskiej. Synod świadczy pomoc biskupowi dla dobra całej wspólnoty 
diecezjalnej, dlatego też możemy powiedzieć, że zadaniem, celem synodu jest dobro 
całej wspólnoty diecezjalnej. Oczywiście chodzi tu o dobro religijno- moralne, duchowe i 
nadprzyrodzone. Można sprecyzować dokładniej cele, jakie winien zakładać i próbować 
osiągnąć synod diecezjalny. Powinien on:  
1. skorygować błędy w zakresie doktryny i obyczajów, jeśli się takie ujawnią w diecezji. 
Przykładem mogą być nadużycia w liturgii w niektórych wspólnotach parafialnych, gdy 
np. Najświętsza Eucharystia sprawowana jest niezgodnie z przepisami Kościoła; 
2. dostosować do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła Powszechnego. Na tym 
polu synod diecezjalny ma wiele do uczynienia. Oczywiście każda diecezja ma obowią-
zek utrzymać pełną więź religijno-kulturową z Kościołem Powszechnym, jednak z drugiej 
strony ma prawo pewne dostosować normy  do lokalnych zwyczajów; 
3. wytyczyć drogę i sposoby pracy apostolskiej w diecezji, czyli ukierunkowanie działalno-
ści duszpasterskiej na ożywienie wspólnot tworzących diecezję; 
4. rozwiązać trudności dotyczące apostolstwa i zarządzania diecezją. Ten punkt wiąże 
się mocno z powyżej nakreślonym celem. Tutaj dodatkowo synod zatrzymuje się nad 
dyscypliną duchowieństwa; 
5. pobudzić dzieła i poczynania o charakterze ogólnym. Poprzez osiągnięcie tego celu 
synod chce zwrócić uwagę na sposób przekazu Słowa Bożego, na całą sferę kultu Boże-
go, środków przekazu, organizacji zasobów materialnych; 
6. stworzyć okazję do sprawowania specjalnych nabożeństw, które przyczyniają się naj-
bardziej do ożywienia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. Synod ma stać się 
przeżyciem religijno-duchowym całej wspólnoty diecezjalnej, czyli jakby ogólnodiecezjal-
nym misterium religijnym dla oddania chwały Bogu i wzrostu życia nadprzyrodzonego w 
sercach wiernego ludu; 
7. odnowić całe życie diecezji oraz jej instytucje. 

Wymienione powyżej cele służą, by Kościół lokalny /diecezja/ mógł jeszcze bar-
dziej ożywić swoją działalność i jeszcze lepszymi środkami pomagać wiernym w krocze-
niu do prawdziwej Ojczyzny, która jest w niebie. 

Członkami synodu są także osoby świeckie. Dzięki swojemu doświadczeniu i 
rozwadze wypracowują deklaracje i dekrety. Osoby świeckie pełnią funkcję doradczą w 
tych wszystkich sprawach, w których przez swój sposób bycia w świecie są kompetentni. 
Wypełnianie tej funkcji doradczej, jest czynnym zaangażowaniem w sprawy uświęcania 
świata i ożywiania Kościoła lokalnego. Jest wyrazem brania odpowiedzialności za powie-
rzone każdemu z nas w sakramencie chrztu zadania.  

Prace synodalne będą przebiegały w parafialnych zespołach synodalnych, komi-
sjach synodalnych, komisji głównej oraz podczas sesji plenarnych. Pierwsze wzmianki o 
synodzie diecezjalnym w naszej diecezji pochodzą z początku XIII w. W 1216 r. bp Ged-
ko odprawił synod, na którym był obecny w charakterze legata papieskiego arcybiskup 
Henryk Kietlicz, po powrocie z soboru laterańskiego IV.  
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W sumie w diecezji płockiej zostały zwołane 42 synody diecezjalne. Uroczystego 
zamknięcia ostatniego synodu dokonał bł. Jan Paweł II, podczas pobytu w Płocku w 1991 r. 

Obecny Synod Diecezji Płockiej będzie przebiegał pod hasłem „Gdzie jest Bóg, 
tam jest przyszłość” (Benedykt XVI). W zapowiadającym Synod dekrecie bp Piotr Libera 
napisał, że jest on zwoływany „w trosce o dobro duchowe wiernych, kierując się potrzebami 
diecezji”.  

Przygotował ks. prob. Janusz Wiśniewski 

Rodzina w Bożym planie stworzenia 
Obraz stworzenia mężczyzny i kobiety, pochodzący z Księgi Rodzaju, przypomina nam o 
bardzo ważnej prawdzie, że kobieta i mężczyzna są sobie równi, chociaż różnią się od sie-
bie swoim ciałem. Opis stworzenia człowieka, jak powiedział bł. Jan Paweł II, podejmuje 
jeszcze jedną bardzo ważną sprawę: Bóg stwarzając człowieka jako mężczyznę i niewiastę 
obdarzył ich różnicą płci, które wzajemnie się uzupełniają (por. Katechezy środowe Mężczy-
zną i niewiastą stworzył ich). Bóg tak podzielił się życiem z człowiekiem, że mężczyzna i 
kobieta, w akcie małżeńskim stają się zdolni do przekazywania życia swojemu potomstwu, a 
przez to są najbliższymi współpracownikami Boga. W zamyśle Bożym obydwoje, mężczy-
zna i kobieta, mają tę samą ludzką godność. Posiadając odmienną strukturę cielesno-
psychiczną, wzajemnie się uzupełniają, są sobie potrzebni, wręcz niezbędni i w swych ro-
lach niezastąpieni. 
Kryzys małżeństwa i rodziny 
W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego budzą nasz niepokój wszystkie ataki na rodzinę i 
próby przedefiniowania pojęcia rodziny jako luźnego związku. Przejawami tego kryzysu są: 
osłabienie więzi rodzinnej, przeróżne patologie rodzinne, plaga rozwodów, tak zwane 
„luźne” czy „wolne” związki praktykowane już od młodości, często za zgodą rodziców, oraz 
brak otwarcia małżonków na dar życia. Obserwujemy także coraz większe przyzwolenie 
społeczne na te niewłaściwe zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony bliskich 
osób. 
Rodzina miejscem przekazywania życia 
(C) W 1991 roku, w Kielcach, Ojciec Święty podjął refleksję nad czwartym przykazaniem 
Dekalogu – „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Zwrócił wtedy uwagę na fakt, że zachowanie 
tego przykazania jest możliwe, jeśli rodzice będą przyjmować każde dziecko jako dar Boga. 
Niezależnie od warunków zewnętrznych i trudności, jakie pojawiają się w życiu, zarówno 
tych ekonomicznych jak i społecznych, dziecko nie może być traktowane jako ciężar czy 
zagrożenie dla ojca lub matki, bądź dla ich rodziny. Byłoby źle, gdyby „małżonkowie dobrze 
sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy” (Kielce 1991). 
Podstawą miłości małżeńskiej jest otwarcie na życie, mądre i odpowiedzialne rodzicielstwo, 
które wynika ze świadomego przyjęcia każdego życia, którym Bóg zechce małżonków obda-
rzyć. Jest to możliwe wtedy, gdy opierają się oni w swojej miłości na wierze w Boga. 
Tegoroczny Dzień Papieski 
Na czas przeżywania XII Dnia Papieskiego i podejmowania trudu przemiany polskiej rodziny 
udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 358. Zebraniu Plenar-
nym Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2012 r. 

 
 Przygotowała Agata Trojanowska 

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody  
XII Dnia Papieskiego - 14 października 2012 roku 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Napisać mógłbym wiersz  

Lecz jak odnaleźć rym  

Który uwielbi imię twoje  

Na zawsze z Tobą być  

Śnić z Tobą twoje sny  

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 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okresie 
letnim: kwiecień - listopad/ 

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 - poniedziałek o godz. 1830   

Schola - poniedziałek 1800 

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po Mszy św. 

Tel. plebania - (024/264 45 58), 507119511 

Kocham Cię już wiem  

 Jedno słowo cichy szept  

 Kocham Cię już wiem  

 Jedno słowo a tyle mieści się   

 Jak mam Ci o tym opowiedzieć  

DŻEMDŻEMDŻEMDŻEM    
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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 11/72 

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-Stare Boryszewo nr 49—72 na 3 listopada,  

- z Rogozina z ulicy Wspólnej na 10 listopada,  

- z Rogozina z ulicy Krótkiej na 17 listopada,   

- z Rogozina z ulicy Spokojniej (cała) na 24 listopada,  

- z Rogozina z ulicy Morelowej (cała) na 1 grudnia.   

Jeżeli istnieje możliwość, to prosiłbym o zadbanie o kompozycję kwiatową 
przed ołtarzem. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za 
dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZA-
PŁAĆ.  

Ks. Proboszcz 

 Pragniemy zorganizować wyjazd do Teatru Muzycznego do Łodzi na 
spektakl „CZŁOWIEK Z LA MANCHY”. Proponowany termin 17 listopada br. o 
godz. 1600 Tytuł spektaklu oparty został na znanej powieści Cervantesa "Don 
Kichot". Muzykę napisał amerykański kompozytor Mitch Leigh. Jest to wzrusza-
jąca opowieść o prawie każdego człowieka do wolności i marzeń. 

   Sztandarowa pieśń (aria) napisana przez Joe Dariona znajduje się w śpiewni-
ku kościelnym wydanym przez ks. prof. H. Chamskiego , na stronie 197-ej. Ser-
decznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu.  

W Rogozinie powstała świetlica pn. „Przystanek” .Mieści się w budynku przy 
ul. Mazowieckiej 54 w dwóch pomieszczeniach po przychodni zdrowia. Remont 
sfinansowała Gmina Radzanowo, a patronat obejmie Gminne Centrum Kultury 
i Sportu. Wszystkie osoby pragnące zaangażować się w jej działanie np.: aran-
żować ciekawe zajęcia dla dzieci, pomagać w odrabianiu lekcji, organizować i 
prowadzić spotkania dla ludzi w różnym wieku, organizatorzy proszą o kontakt 
pod tel. 609 454 101 lub 513 214 434. 

  Rogozino, jako jedyna z większych wsi gminy nie posiadała świetlicy, 
dlatego też, jest to inicjatywa dobra i godna polecenia dla mieszkańców tej i 
okolicznych wsi. Organizatorzy, którzy włożyli dużo wysiłku, ufają, że 
„Przystanek” stanie się miejscem interesujących spotkań i ciekawych wyda-
rzeń. 
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Dzień 

     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Cz. 1  UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

1800 msza św. 

Pi. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMARŁYCH 

I PIĄTEK MIESIĄCA 

1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź i nabożeństwo  

1800 msza św. 

Nd. 4 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św.  

Nd. 11 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św.  

Nd. 18 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych, 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 19-24   1800 msze św.  

Nd. 25 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA 
WSZECHŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie Koła 
Żywego Różańca 

1130 msza św. 

Po.-Cz.  26-29   1800 msze św.  

Pi. 30  ŚWIĘTO ŚW. ANDRZE-
JA APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu  
1 i 2 listopada, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany 
tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie 
nawiedzenia świątyni należy odmówić "Ojcze nasz" i "Wierzę" oraz wypełnić inne wa-
runki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego. 
Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za 
zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; 
odpust ten w dniach 1 - 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy. 

Odpust za zmarłych 


