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Wielkanocny pacierz  

 
Nie umiem być srebrnym aniołem -  

ni gorejącym krzakiem -  
tyle zmartwychwstań już przeszło - 

a serce mam byle jakie. 
 

Tyle procesji z dzwonami - 
tyle już Alleluja - 

a moja świętość dziurawa 
na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy - 
jak na koślawej fujarce - 

żeby choć papież spojrzał 
na mnie - przez białe swe palce. 

 
Żeby choć Matka Boska 

przez chmur zabite wciąż deski - 
uśmiech mi Swój zesłała 

jak ptaszka we mgle niebieskiej. 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

jak złoty kamyk z procy - 
zrozumie mnie mały Baranek 
z najcichszej Wielkiej Nocy. 

 
Pyszczek położy na ręku - 

sumienia wywróci podszewkę - 
serca mego ocali 

czerwoną chorągiewkę 
 

ks. Jan Twardowski 
  

Przygotowały:  

Ewa Balska; Beata Nowak 
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Nr 3/76 Nawróceni- Malcolm Muggeridge 

 Malcolm Muggeridge był znanym, błyskotliwym pisarzem i gwiazdą bry-
tyjskiej telewizji. Urodził się w 1903 roku w Londynie w rodzinie niereligijnej. 
Jego ojciec był agnostykiem, matka uważała, że Pan Bóg nie jest im potrzeb-
ny- oboje wierzyli jedynie w socjalistyczny postęp. Rodzice zaszczepili 
w Malcolmie pewność, iż ideał sprawiedliwego, pokojowego i dostatnio żyjące-
go społeczeństwa jest możliwy do osiągnięcia tylko dzięki socjalizmowi. Pew-
nego dnia młodemu Malcolmowi udało się zdobyć Biblię- księga wywarła na 
nim ogromne wrażenie, szczególnie, że traktował ją jak owoc zakazany. Chło-
piec czytał Pismo Święte w tajemnicy przed rodziną, odnajdywał w nim ukoje-
nie i inspirację, zaznaczał fragmenty, które w szczególny sposób dotknęły jego 
duszy- były to głównie opisy męki i śmierci Chrystusa.  
Jako student zaprzyjaźnił się z klerykiem Vidlerem, znaną postacią Selwyn 
College w Cambridge, dzięki któremu miał możliwość spędzenia dwóch seme-
strów w klasztorze anglikańskiego zakonu Dobrego Pasterza. Ten krótki czas 
nauczył go, iż "drogi wstrzemięźliwości prowadzą do szczęścia, natomiast po-
błażanie sobie, szczególnie w dziedzinie seksualnej, prowadzi do nieszczęścia 
i wyrzutów sumienia. Co za radość rodzi się w sercu, gdy odrzuci się światowe 
ambicje, rozpustę, krzykliwe egoistyczne pragnienia. Co za cierpienie- gdy 
człowiek im ulegnie". 
 Kilka miesięcy przed zakończeniem studiowania Malcolm odszedł od 
wiary, religię zastępując gorliwą nauką. Po studiach przez kilka lat był nauczy-
cielem w Indiach, gdzie poznał buddyzm, hinduizm i islam. Te religie utrwaliły 
go w przekonaniu o najwyższej wartości chrześcijaństwa, które "ogarnia ca-
łość i jest tym dla życia, czym Szekspir dla literatury". Okres wczesnej dorosło-
ści obfitował w sprzeczne odczucia, z jednej strony Malcolm pisał, iż kocha 
Chrystusa, chociaż nie cierpi zinstytucjonalizowanego Kościoła "zabijającego 
żywe piękno Boga", z drugiej główną swoją wiarę i nadzieję pokładał w socjali-
zmie.    
 Jednakże po pewnym czasie Malcolm doszedł do wniosku, że ego-
istyczna pogoń za seksualnymi przyjemnościami, która doprowadziła ich do 
licznych zdrad małżeńskich, była przyczyną wielu cierpień całej jego rodziny. 
Ponownie zaczął tęsknić za czystością oraz zasadami chrześcijańskimi, które 
dzięki odwróceniu się od egoizmu miały zapewnić mu szczęście. Przez całe 
życie Malcolm był szczery ze sobą samym, nie próbował usprawiedliwiać swo-
jego postępowania ani bagatelizować zła, którego się dopuszczał. Dzięki tej 
szczerości udało mu się wrócić do wiary i pojednać się z Bogiem. Pełnię praw-
dy odnalazł w Kościele katolickim.   
 Od tego momentu rodzina Malcolma wkroczyła w najszczęśliwszy okres 
życia, małżeństwo odnalazło radość w czystej miłości małżeńskiej, wstrze-
mięźliwości i kochaniu objawiającym się nie tylko w sferze zmysłowej, ale 
przede wszystkim- duchowej.  
 Ukoronowaniem długiej i trudnej drogi Malcolma w kierunku wiary była 
jego decyzja o wstąpieniu do Kościoła katolickiego, co nastąpiło w 1982 roku. 
Ostatnie lata życia Malcolma oraz jego żony minęły w ciszy, z dala od zgiełku i 
pokus współczesnego świata, za to w bliskości z Bogiem. 

Monika Sowińska. 
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 Każde dziecko wie, że święto Bożego Narodzenia to święto urodzin Pana 
Jezusa, ale dlaczego święta  wielkanocne nazywają się Wielkanocą? Przecież 
Wielkanoc obchodzimy na wiosnę, w marcu albo w kwietniu, a wtedy noce nie są 
ani wielkie, ani długie, tylko małe o krótkie. 
 Zimą, kiedy dzieci odrabiają lekcje, już o czwartej po południu trzeba za-
palać lampę na stole i pod sufitem. Kiedy się budzą o siódmej rano – w pokoju i 
na dworze jest ciemno. Taka długa noc. Tymczasem na wiosnę o czwartej po 
południu jest już widno, a o siódmej rano słońce  staje w oknie i uśmiecha się. 
Jaka krótka noc! 
 Dlaczego wiosenne święta wielkanocne nazywają się Wielką Nocą, skoro 
właśnie wtedy noce są krótkie? 
 Wielkanocne święta nazywamy Wielką Nocą na pamiątkę najwspanialszej 
nocy, w czasie której Pan Jezus wstał z grobu, chociaż grób ten był przywalony 
kamieniami. 
 Wielka Noc – to inaczej Noc Niezwykła, Najsławniejsza, Jedyna, ta, o ja-
kiej stale się pamięta. Zawsze się nią  cieszymy, z radości uśmiechamy się do 
baranka i zjadamy kolorowe, wesołe jajka święcone. 
 A co zrobić ze skorupkami poświęconych na Wielkanoc jajek? 
 Jedni tłuką je moździerzem na proch i dosypują jak lekarstwo do zupy. Inni 
utarty z nich proch wrzucają do doniczek z kwiatami, żeby były piękniejsze. Ale 

najlepiej poświęcać jajka już obrane. 
 

 Na Wielkanoc 
 

 Dlaczego życzymy sobie „Wesołych Świąt”, 
chociaż czasami chlapie deszcz i nie świeci słońce? 
 Dlaczego życzymy sobie „Wesołego baranka”, 

chociaż baranek jest mizerak i można bać się, że go wilki zjedzą? 
 Dlaczego życzymy sobie „Wesołego śniadania”, chociaż nie każdy ma 
szynkę? 
 Dlatego, że chociaż Pana Jezusa zabili źli ludzie i położyli do grobu – On 
wstał z grobu żywy, odsunął kamień i jest wciąż między nami. 
Nie widzimy Go, tak jak nie widzimy powietrza, ale On jest. 
 Skąd wiemy, że On jest? Bo wszyscy Jego wrogowie, 
Piłat, Herod, są teraz mali, mało kto o nich pamięta. A Panu 
Jezusowi budujemy kościoły. Jakie to niezwykłe, że chociaż Go 
nie widzimy, klękamy przed Nim. To dopiero jest Ktoś napraw-
dę niezwykły! Stale podpowiada: „Słuchaj! Jeżeli będziesz ko-
chał i służył ludziom, to zawsze po jakimś czasie będziesz naj-
ważniejszy, choćby tego nie zrozumieli”. 
 Ks. Jan Twardowski Dziecięcym piórem. O Adwencie, 
Bożym Narodzeniu, Wielkim Poście, Wielkanocy i Zesłaniu Du-
cha Świętego                                                                                                           

Wybrała Beata  Kapowicka 

Krótka a Wielka 

 

 

4 

Nr 3/76 

 Księgi od Jozuego do Estery obejmują okres około 800 lat historii żydow-
skiej - w przybliżeniu od 1200 do 400 r. przed Chr. Zapisano w nich wydarzenia 
od czasu, gdy Izraelici podbili Kanaan i osiedli na Ziemi Obiecanej, przez okres 
sędziów i królów, aż do czasów, gdy zostali podbici przez wielkie narody z półno-
cy i zamieszkali na obczyźnie. 
Księgi Ezdrasza i Nehemiasza opisują ich powrót. Księga Estery pokazuje wpływy 
pewnej dziewczyny żydowskiej na dworze perskiego króla - opowiadając o tym, 
jak uratowała swój naród. 
Żadna z ksiąg historycznych nie opowiada o wszystkim. Ich autorom przyświecał 
szczególny cel: pokazać, jak zamierzenia Boga spełniały się w życiu narodu. Za-
tem wiernie opisują oni nieszczęścia, do których doszło, gdy lud Boży przestał być 
posłuszny Bogu. Także królów zalicza się tu do "dobrych" i "złych", zależnie od 
tego, czy byli posłuszni Bogu, czy też decydowali się postępować zgodnie z wła-
snym uznaniem. 
 
KSIĘGA JOZUEGO 
 Historia najazdu Izraelitów na Kanaan - ziemię, którą obiecał im Bóg pod 
dowództwem Jozuego, następcy Mojżesza. Księga opisuje: przejście przez Jor-
dan, zdobycie Jerycha, kampanie wojenne, podział zdobytej ziemi pomiędzy po-
kolenia izraelskie i pożegnalne przemówienie Jozuego. Akcja księgi przebiega w 
okresie około 1230-1200 r. przed Chr.  
Główny temat księgi to inwazja na Kanaan z pomocą Bożą przeprowadzona przez 
Jozuego. Bóg dotrzymał swej obietnicy. Jozue prowadzi lud, aby potwierdził swą 
wierność Bogu. 
 
KSIĘGA SĘDZIÓW 
 Opowiadania o narodowych bohaterach w czasach bezprawia pomiędzy 
inwazją na Kanaan a pierwszymi królami. Główne tematy: walka o ziemie, do mo-
mentu śmierci Jozuego, opowiadanie o sędziach, inne opo-
wiadania z czasów, kiedy nie było króla. Akcja księgi rozgry-
wa się niecałe 150 lat, od roku około 1200 do 1070 przed 
Chr. Główny temat i przesłanie Księgi: Izraelici nie wykonali 
poleceń Boga, by wypędzić wszystkie plemiona zamieszku-
jące ich ziemię. Niektóre z nich pozostały i w rezultacie Izra-
elici zaczęli czcić ich bogów. Podzielili się i będąc słabi, stali 
się łatwym celem ataku. Ich wiara przestała być elementem 
utrzymującym wspólnotę pomiędzy pokoleniami. Jednak 
mimo złamania obietnicy danej Bogu, kiedy zwrócili się do 
Niego w rozpaczy, On przyszedł im z pomocą i dał im wyba-
wicieli, aby ich uwolnili.  

Księgi historyczne 

Opracowano na podstawie "Encyklopedia Biblii"  
Ks. Janusz Wiśniewski 
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Wymaluj obraz! 
Panu Jezusowi bardzo zależało na tym, by obraz został namalowany zgodnie z 
objawieniem, które miało miejsce w Płocku. Uważał, że będzie to naczynie, z któ-
rego ludzie na całym świecie będą czerpać Miłosierdzie. Faustyna nie wiedziała, 
jak miała namalować ten obraz. W 1933 
roku wyjechała do Wilna i tam poznała 
księdza Michała Sopoćkę, który polecił jej 
malarza Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
który miał namalować obraz zgodnie z 
tym, co widziała. W czerwcu 1934 roku 
obraz był gotowy. Faustyna, spoglądając 
na niego, rozpłakała się, bo mimo tego, 
że obraz był piękny, to Pan Jezus, które-
go ujrzała, był o wiele piękniejszy niż na 
obrazie. Później powstało jeszcze wiele 
wizerunków tego obrazu, jednak najpopu-
larniejszym jest obraz namalowany w 
1944 roku w Krakowie przez artystę Adol-
fa Hylę. Obraz ten znajduje się w kaplicy 
zakonu w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie 
Faustyna spędziła ostatnie lata swojego 
życia. 
Każdy z nas ma jakieś ulubione drogi i 
miejsca. Można nas tam spotkać częściej 
niż gdzie indziej. Pan Bóg też ma swoje 
ulubione drogi, miejsca i znaki. Przez to 
wszystko daje nam wiele łask. Pan Bóg 
nigdy nie ukrywa znaków i lubi się nimi 
dzielić. Tymi znakami są: sakramenty 
święte, Pismo święte, różne modlitwy i 
obrazy, a miejscami- sanktuaria, czyli 
miejsca święte. Jednym z ulubionych zna-
ków Pana Boga jest Obraz Jezusa Miłosiernego. Kiedy mówimy, że jakiś obraz 
słynie z łask albo że jest cudowny, to znaczy, że Pan Bóg przez ten obraz rozdaje 
ludziom łaski.  
 
Zadanie. Dowiedz się, co na obrazie Jezusa Miłosiernego oznaczają promienie: 
czerwony i biały. . 

Święta Maria Faustyna Kowalska 

 

Opracowała na podstawie „Święta Faustyna perła w sercu Jezusa”  

Pola Sieńkowska 

 

 

Nr 3/76 

                                                                              6 

 Trzydzieści lat temu była zima stanu wojennego, ale prężnie działające Ko-
ło Gospodyń Wiejskich w Boryszewie Starym postanowiło nie rezygnować ze 
świętowania Dnia Kobiet. Na spotkaniu Koła uchwaliłyśmy, że jak co roku w to 
święto wyprawimy przyjęcie. Każda z nas miała przygotować coś do jedzenia we 
własnym zakresie ponieważ żywność była na kartki. Każda z nas miała też przy-
nieść na zabawę swoje kartkowe pół litra. Po raz pierwszy miała to być impreza 
tylko w gronie pań.  
     Do tej pory , zawsze wspólnie robiłyśmy zakupy spożywcze i monopolowe z 
zebranych pieniędzy i wspólnie przygotowywałyśmy potrawy. Każdego roku odby-
wały się trzy takie uroczystości: bal karnawałowy, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 
dożynki. Imprezy odbywały się po kolei w domach członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich, tak, że każda z nas użyczała swoich pomieszczeń na zabawę raz na trzy, 
cztery lata.  
     W marcu 1982 r. leżało jeszcze dużo śniegu i trzymał lekki mróz. Spotkanie z 
okazji Dnia Kobiet miało się odbyć w naszym domu (Boryszewo Stare 16) i żad-
nej z nas do głowy nie przyszło, że trzeba mieć pozwolenie od władz na odbycie 
zgromadzenia, więc można powiedzieć iż działałyśmy w konspiracji. Ponieważ 
zabawa miała się odbyć tylko w babskim gronie, mój mąż zabrał dzieci i pojechał 
z nimi do znajomych, wuj (Piotr Pach) też poszedł do kolegi, a dziadek Leon 
Pach, który miał dobrze po osiemdziesiątce i był niewidomy położył się wcześniej 
spać w swoim pokoju w innym budynku. 
     Gdy zasiadłyśmy do stołu okazało się, że nie ma nam kto życzeń złożyć i wrę-
czyć kwiatów Przewodniczącej (Janinie Pankowskiej). Kobiety myślały, że zrobi to 
gospodarz, ale chłopów wymiotło. Postanowiły we trzy w delegacji pójść po dziad-
ka Leona i zaprosić go na uroczystość. Dziadek wstał, ubrał się , wziął laskę i 
oczywiście pół litra, ale spirytusu. Przyszedł, wręczył goździki przewodniczącej, 
złożył nam wszystkim życzenia z okazji Dnia Kobiet i zaczęła się uczta. Jadłyśmy, 
piłyśmy, śpiewałyśmy, a dziadek z nami, stukał laseczką, podśpiewywał pam, 
pam , pam i mówił, że bardzo lubi jak kobitki tak ładnie się bawią i śpiewają, no to 
dalej śpiewałyśmy dziadkowi. Wypiłyśmy swoje, kartkowe pół litra, wypiłyśmy 
dziadkowy spirytus, wypiłyśmy trzy litry samogonu, takiego 65%, w butelkach po 
mazowszance i dalej śpiewałyśmy dziadkowi, a barszczyk się na kuchni gotował, 
bigosik i mięsko trochę przypalało. Zaczęli przyjeżdżać mężowie po swoje żony, 
czekali w kuchni, barszczyk wystawili, bigosik i mięsko mieszali, a my nic nie sły-
szałyśmy zajęte ucztowaniem i śpiewem. Dopiero jak przyjechał mój mąż i zaczął 
kłaść dzieci spać usłyszała to któraś z nas i krzyknęła:” Andrzej przyjechał”. Ze-
rwałyśmy się witać gospodarza, ale jedna z pań potknęła się o próg i przewróciła, 
a nasza przewodnicząca potknęła się o nią i pięknym ślizgem sunęła pod stopy 
mojego męża. To entuzjastyczne powitanie Andrzej wspomina do dnia dzisiejsze-
go, mówi, że miał u stóp całe Koło Gospodyń Wiejskich. 
     Następnego dnia w całej wsi Boryszewo Stare nie było obiadu, żadna z kobiet 
nie była w stanie go przygotować. Potem, jak spotkałyśmy się na zebraniu Koła 
postanowiłyśmy, że już nie będziemy wyprawiać żadnej imprezy bez naszych pa-
nów. Za rok Dzień Kobiet obchodziliśmy wspólnie z mężami i był równie pamiętny 
jak ten, ale z innego powodu, tyle, że to już inna opowieść  

 
Ewa Dąbrowska 

Trzydzieści lat temu 
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Koncepcja miłości Karola Wojtyły 
Miłość - fundament pochodzący od Boga 

 Miłość, jest fundamentem do budowania wzajemnych 
relacji między dwojgiem ludzi, a w efekcie prowadzi do jed-
ności tych dwojga. Stają się oni wtedy - jak mówi Pismo 
Święte - jednym ciałem (Por. Rdz 2,24). Odmienność płci 
podkreśla głębsze znaczenie ciała kobiety i mężczyzny, 
dzięki któremu mogą jednoczyć się z Bogiem w tworzeniu 
nowego życia. Ciało jest pewnego rodzaju sferą "sacrum" 
pozwalającą przekazywać życie. Zdolność przekazywania życia Stwórca wpi-
sał w istotę ludzką i może ona się realizować jedynie przez prawdziwą miłość. 
Wojtyła wyraźnie zaznacza, iż: "Miłość (...) jest nie tylko dążeniem, ale daleko 
bardziej jeszcze - spotykaniem się, jednoczeniem osób." (K. Wojtyła, Miłość i 
odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 88) Miłość jest więc czynnikiem łączącym 
kobietę i mężczyznę. Jednak, aby w pełni mogła się realizować, istnieje potrze-
ba odwzajemnienia. Bez tego może stać się ona przyczyną bólu i cierpienia. 
Miłość, która nie została odwzajemniona skazana jest na klęskę. (Zob. K. Woj-
tyła, Analiza metafizyczna miłości, Problem wzajemności, w: Miłość i odpowie-
dzialność, Lublin 1986) Wzajemność stanowi o dojrzałości miłości. Poza tym 
miłość winna być oparta na trwałym fundamencie, jakim jest wartość i godność 
drugiego człowieka, nie zaś na korzyści czy przyjemności. Zachodzi ścisła re-
lacja, gdyż odpowiedzialność za miłość niesie ze sobą odpowiedzialność za 
osobę. "Im większa odpowiedzialność za osobę, tym więcej prawdziwej miło-
ści" (K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 117) 

 Miłość pomaga człowiekowi w pełni się realizować. W dramacie "Przed 
sklepem jubilera" zawarł Wojtyła w słowach głównego bohatera wiele myśli, 
które pragnie przekazać. Ten sceniczny utwór jest próbą przedstawienia prze-
żyć współczesnego człowieka zagubionego w miłości. "Czasem ludzkie istnie-
nie wydaje się za krótkie dla miłości. Kiedy indziej jest jednak odwrotnie: miłość 
ludzka wydaje się za krótka w stosunku do istnienia - a może raczej za płytka. 
W każdym razie, każdy człowiek ma do dyspozycji jakieś istnienie i jakąś mi-
łość, jak z tego uczynić sensowny całokształt?" (K. Wojtyła, Przed sklepem 
jubilera, 1988) Każdy człowiek został obdarzony miłością przez Boga. Stwórca 
przelał całą swą miłość w swe stworzenie.  

Człowiek otrzymuje miłość jako dar, a czy z niego skorzysta i rozwinie go 
we właściwym kierunku zależy wyłącznie od niego samego.  

 

Michał Kalisz Encyklopedia Zjawisk XXI Wieku "OKIEM"  

Przygotowała Agata Trojanowska 
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Alkoholowa hipokryzja 
 W 2010 roku naukowcy z London Imperial Col-
lege opublikowali wyniki badań nad najgroźniejszymi 
narkotykami w Wielkiej Brytanii i na świecie. Przeba-
dali 20 najbardziej popularnych narkotyków, w tym: 
heroinę, kokainę, amfetaminę, marihuanę, tytoń i alko-
hol. Biorąc pod uwagę nie tylko kryteria zdrowotne, 
ale i koszty społeczne, wskazali alkohol jako najgroź-
niejszy narkotyk dla człowieka spośród legalnie i niele-
galnie dostępnych. Alkohol powoduje uzależnienie 
psychiczne i fizyczne. Nadużywany, w organizmie 
człowieka sieje spustoszenie. W wyniku jego nadmiernego spożywania umiera 
w Polsce 30 tysięcy ludzi rocznie. Pod jego wpływem kierowcy sieją śmierć na 
drogach. Przynosi cierpienie i śmierć z powodu domowych awantur, morderstw, 
rozbojów itd. Mimo tego jest powszechnie dostępny na każdym kroku: na sta-
cjach benzynowych, w każdym sklepie, przy szkole i kościele. W przeciwień-
stwie do marihuany, za posiadanie której choćby grama można pójść do więzie-
nia. Media i politycy wytoczyli ostatnio wojnę marihuanie na skutek śmierci 
chłopca z Warszawy, którego matka stwierdziła w gazetach, że popełnił samo-
bójstwo, bo palił trawkę. Jak było naprawdę, nie wiemy?  Czy gdyby ten chłopiec 
targnął się na życie po spożyciu alkoholu, a takie przypadki się zdarzają oczywi-
ście, to czy ci sami dziennikarze, ci sami politycy domagaliby się zakazu sprze-
daży alkoholu i kary więzienia za posiadanie alkoholu? W Polsce z alkoholem 
nikt nie walczy.  
 Jestem przeciwnikiem palenia marihuany i nigdy nie paliłem. Ale jestem 
przeciwny także karaniu młodych ludzi więzieniem, łamaniu ich życia i karier za 
zapalenie przysłowiowego skręta. Jestem przeciwny hipokryzji i obłudzie panują-
cej w naszym kraju w stosunku do alkoholu, narkotyku znacznie bardziej niebez-
piecznego niż marihuana, którego zwalczanie w Polsce to fikcja, którego się nie 
zakazuje, nie wsadza ludzi do więzienia za jego spożywanie tylko dlatego, że 
przynosi miliardowe zyski do budżetu państwa. Każdy, kto zapali skręta, nie sta-
je się automatycznie narkomanem, podobnie jak ten, co wypije kieliszek wina, 
nie staje się z miejsca alkoholikiem. I tego, i tego nie trzeba wsadzać od razu do 

więzienia. Marihuana jest używką, substancją odu-
rzającą i może prowadzić do złego, szczególnie 
ludzi młodych. Podobnie jest z alkoholem. Nikt nie 
pije przecież wódki z powodu jej walorów smako-
wych, ale też nie idzie za to do więzienia. Nikogo 
też nie karze się za posiadanie w przydomowych 
ogródkach takich roślin, jak: szalej, bieluń, wilcza 
jagoda, które podobnie jak konopie (marihuana) są 
znane w Polsce od wieków, a są roślinami o wiele 
bardziej narkotycznymi od marihuany.   
 

Moje trzy grosze ;;. 

Andrzej Wiśniewski 
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Krzysztof Czerwińskii 

Spacerkiem po okolicy parafii; 

 Początek lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku   w ówczesnej  gminie Ro-
gozino to czas zmagania się nowej władzy z wieloma trudnościami natury go-
spodarczej i społecznej. Ustawą z  1950 roku podniesiono gwałtownie podatki 
gruntowe na wsi, głównie wobec bogatych gospodarstw, a  rok później wprowa-
dzono ponownie obowiązkowe dostawy produktów rolnych, najpierw zwierząt 
rzeźnych, potem mleka, zbóż i ziemniaków. Za przymusowe dostawy płacono 
rolnikom połowę stawek rynkowych. Według obliczeń w 1946 roku gospodar-
stwo rolne przeciętnie przekazywało prawie 10% dochodu na rzecz państwa, w 
1952 roku już 23%. Im większe gospodarstwo, tym obciążenia były większe. Ta-
ka polityka rolna doprowadziła do spadku produkcji rolnej. Władze tłumaczyły to 
wszystko doktrynalnie. Były to najgorsze lata stalinizmu (1950-1956), kiedy potę-
piano kułaków jako wrogów Polski Ludowej. Miało  to na celu pogłębienie niena-
wiści między chłopami. Spowodowało spadek inwestycji w gospodarstwach pry-
watnych, spadała wartość budynków, zmalało pogłowie zwierząt, które zabijano 
w obawie przed oddaniem do spółdzielni. Próżno szukać w aktach gminnych 
informacji o budowie dróg czy szkół, co najwyżej remontowano  szarwarkiem 
(obowiązkowe roboty publiczne) niektóre drogi gminne. Do głównych tematów 
obrad Gminnej Rady Narodowej  w Rogozinie, która mieściła się od 1947 roku w 
nowoczesnym jak na owe czasy piętrowym budynku,  należały:  budowa spół-
dzielni, słaba ściągalność podatków,  realizacja planów dostaw i sprawy rolnic-
twa (sianokosy, żniwa, akcja omłotowa, siewna itp.) , walka z chwastami. Gmin-
na rada po zapoznaniu się ze słabymi wynikami skupu zboża w roku 1950 ( wy-
konano 50% planu) postanawiała uświadomić rolników o znaczeniu sprzedaży 
nadwyżek  skupu zbóż i ziemniaków, że będzie to  ich wkładem w realizacji za-
mierzeń planu 6-letniego. Ustalono, że każda gromada powinna manifestacyjnie 
z transparentami odstawić do punkty skupu swoje zboże . Ciekawostką jest fakt, 
że  imprezy, takie jak np.  dożynki były obłożone 50% podatkiem na odbudowę 
Warszawy.  

Należy podkreślić pozytywny, troskliwy stosunek władz gmi-
ny do potrzeb szkolnictwa, mimo  braku wszystkiego,  nawet 
podstawowych materiałów, takich jak papa, smoła, cement, 
wapno i najbardziej deficytowe deski poprawiano  budynki 
szkolne. Gmina organizowała też akcję walki z analfabety-
zmem.  Nakazem władz naczelnych należało wyplenić zjawi-
sko analfabetyzmu do 1 maja 1951 roku. Wg notatki gminne-
go pisarza „Analfabeci,    którzy nie uczęszczają na kursy 
( wolą grać w karty niż chodzić na kursy) są wzywani do gmi-
ny, Najbardziej opornym  gmina miała  zorganizować szkole-

nie w areszcie.  Milicja Obywatelska  więc interweniowała: „Dość pobłażania 
należy przystąpić do pewnych presji”. Mimo propagandy dobrodziejstw, jakie 
miał dawać nowy ustrój dla polskiej wsi, znalazły się też w aktach informacje o 
ciężkim życiu , braku wszystkiego: narzędzi rolniczych, węgla, chłopi skarżyli się 
do prezydium na brak  konwi do mleka mówiąc, że nawet „ jak by chcieli oddać 
mleko do skupu to nie mają w czem”. 
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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 - poniedziałek i środa 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 poniedzia-
łek i środę) 

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

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1830   

Schola - poniedziałek 1730  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 24264 45 58, 507119511 

Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu. 
(kard. Stefan Wyszyński)  

Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli widzisz, że brat 
Twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu. 
(Jan Paweł II)  
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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–  

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
Nr 3/76 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej pa-
rafii przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie zapra-
szam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ z ulicy Płockiej z Rogozina na 2 marca,  
♦ z Otolina 9 marca,  
♦ z Boryszewa Starego na 16 marca,  
♦ z Boryszewa Starego /ulice z osiedla tzw. działek policyjnych/  na 23 marca,  
♦ ze Stróżewka /I część z nowymi ulicami jadąc w kierunku Stróżewka, po 

prawej stronie/ na 30 marca,  
♦ ze Stróżewka /II część, od Państwa Lichniaków do skrzyżowania/ na 6 kwietnia.   
Z racji Wielkiego Postu zrezygnujemy z dekoracji kwiatowej. Dziękuję wszyst-
kim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie się w „akcję 
sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ. 

Rekolekcje wielkopostne w dniach 22 - 24 marca poprowadzi ks. lic. Radosław 
Karczewski. Studiuje na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie. 
Studiuje homiletykę. W Interneice można usłyszeć i zobaczyć przyszłego na-
szego Rekolekcjonistę w TVT Telewizji Teletronik.  Serdecznie zapraszam do 
udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych. Przed każdym nabożeństwem będzie 
możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Prosiłbym pragnących przy-
stąpić do spowiedzi o przybycie 30 minut przed nabożeństwem. Księża będę 
oczekiwać w konfesjonale i służą pomocą.  Ks. Proboszcz  

Rekolekcje 22  Rekolekcje 22  Rekolekcje 22  Rekolekcje 22  ---- 24 marca  24 marca  24 marca  24 marca     

Panie nawróć mnie i przebacz, prowadź mnie ku Tobie i rozjaśnij moje ciemno-
ści. Jestem pełen niezliczonych win i schronienia szukam tylko u Ciebie. Podaj 
mi rękę, jak kiedyś Piotrowi. Jak celnik proszę Cię o usprawiedliwienie i zmiło-
wanie. Otwórz oczy mego serca i utwierdź je w miłości Twoich przykazań, Pa-
nie. (modlitwa św. Efrema)  

Cytaty, myśli, aforyzmy 

Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ 
właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, 
nie może siebie poznać. Zwycięstwo odnosi się poprzez walkę, a walczyć moż-
na jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. (św. Augu-
styn)  
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA  

 

1500 odwiedziny u chorych  
1730 spowiedź, DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Nd. 3 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 Gorzkie Żale i msza św. 

Pi. 8   1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Nd. 10 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   
1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 11-16   1800 msze św. 

Pi. 15   1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Nd. 17 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Wt. 19  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. JÓZEFA  

1800 msza św.  

Pi. 22  REKOLEKCJE 800 msza św. dla SP ROGOZINO 
1800 msza św. i DROGA KRZYŻOWA 

Sob. 23  REKOLEKCJE 1000 msza św. 
1600 msza św. dla dzieci 
1800 msza św.  

Nd. 24 NIEDZIELA  
PALMOWA  

REKOLEKCJE 930 msza św. 
1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Czw. 28  WIELKI CZWARTEK 1800 msza św.  

Pi. 29  WIELKI PIĄTEK 1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 LITURGIA MĘKI I SMIERCI 
PAŃSKIEJ  

Sob. 30  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIGILII PASCHAL-
NEJ  

Nd. 31 NIEDZIELA 
ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃ-

SKIEGO 

 600 msza św. 
1130 msza św.  


