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Jesteś piękna 
 

Maryjo, jesteś piękna jak jabłoń kwitnąca, 
piękniejsza niż ich setki w kwitnącym ogrodzie; 

biało różowe czereśnie i wiśnie, i grusze -  
nie dorównują Twojej niebiańskiej urodzie. 

 
Ani wonne krzewy bzów liliowych i białych,  

ni czarowne, śnieżne, pachnące jaśminy. 
Jesteś piękniejsza niż seledyn łanu zboża -  

Przeczysta Panienka bez pyłka ziemskiej winy. 
 

Maryjo, gdy maj rozsiewa dokoła kwiaty, 
świeżość zieleni roztacza w słońcu swe czary - 

Twoja czystość jedyna i niepokalana 
bielsza niż na tafli wód błękitnych nenufary. 

 
Z ołtarza w kwiatach patrzysz na lud rozmodlony, 
z Matki uśmiechem dobroci na ślicznej twarzy - 
piękniejsza niż młodziutkie biało pienne brzózki 

Maryjo, Dziewico nietknięta cieniem winy. 
 
 
 
 
 

Rys. Andrzej Jankowski 
 

Aloiza Wanda Łakowicz,  
MSF, wiersz z tomiku "Kocham Cię i uwielbiam", Płock 2000 

 
Ewa Balska, Beata Nowak 
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Nr 5/78 Co młoda mama wiedzieć powinna  

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. 
Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przed-
szkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Umiejętności, które małe 
dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w na-
uce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. 
Każda młoda mama nie powinna zatem zwlekać z decyzją o posłaniu dziecka 
do przedszkola, nawet jeśli sama nie pracuje i  ma możliwość ciągłego opieko-
wania się swoją pociechą. Właśnie taka decyzja, wydająca się niektórym ak-
tem macierzyńskiego poświecenia,  będzie dowodem ogromnych umiejętności 
wychowawczych i wysokiego poziomu  kultury pedagogicznej rodziców. Naj-
ważniejszym jednak wydaje się znajomość przepisów prawa w tym zakresie. 
Od roku szkolnego 2011/2012 wszystkie dzieci pięcioletnie mają obowiązek 
odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Pracując w przedszkolu, wielokrotnie spotkałam się z sytuacjami, w któ-
rych w ciągu trwającego już roku szkolnego zgłasza się do przedszkola zde-
nerwowany rodzic. Powodem jego zdenerwowania jest informacja, jaką otrzy-
mał od lokalnej szkoły podstawowej o tym, że jego pięcioletnie dziecko  nie  
realizuje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego .  

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty  dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowa-
nie w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole pod-
stawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, na przykład w pla-
cówce niepublicznej Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkol-
nego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku 
dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obo-
wiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. Przez 
niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolne-
go lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w 
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych w przedszkolu. Marzec, kwiecień każdego roku to czas naboru do przed-
szkoli publicznych. Rodzice przedszkolaków powinni pamiętać, że w później-
szym terminie mogą mieć problemy z wolnymi miejscami dla swoich pociech. 
W tym miejscu warto nadmienić, że jeśli chodzi o nabór do przedszkoli publicz-
nych, to  należy spełnić warunek zamieszkiwania na terenie gminy prowadzą-
cej dane przedszkole publiczne. Ponadto każdy rodzic dziecka w wieku przed-
szkolnym powinien mieć na uwadze fakt, iż od roku szkolnego 2014/2015 
wszystkie sześciolatki zostają objęte obowiązkiem szkolnym, dlatego już teraz 
warto pomyśleć nad właściwym przygotowaniem małego dziecka do podjęcia 
tego trudu. Bez wątpienia edukacja przedszkolna ułatwi dzieciom przekrocze-
nie progów szkoły i zapewni sukces w kolejnych etapach edukacji. 

Katarzyna Sepioło  
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Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ. 

 Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i 
zapytał: - To na nią tracisz tak dużo czasu, tak?  
Bóg rzekł:  - Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie?  
Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia, prania, lecz nie może być z plasti-
ku... powinna składać się ze stu osiemdziesięciu części, z których każda musi 
być wymienialna... żywić się kawą i resztkami jedzenia z poprzedniego dnia... 
umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko - od bolącej skaleczonej 
nogi aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy sześć par rąk.  
Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową:  - Sześć par?  
- Tak! Ale cała trudność nie polega na rękach - rzekł dobry Bóg.  
Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi posiadać mama.  
- Tak dużo?  
Bóg przytaknął: 
     - Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte drzwi, zamiast pytać: 
"Dzieci, co tam wyprawiacie?". Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, 
aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi 
wiedzieć. I jeszcze jedna para, żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi, któ-
ry wpadł w tarapaty: "Rozumiem to i kocham cię".  
- Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż się spać. Jutro też jest 
dzień.  
- Nie mogę - odparł Bóg, a zresztą już prawie skończyłem. Udało mi się osiągnąć 
to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, że potrafi przygotować sobotnio-
niedzielny obiad na sześć osób z pół kilograma mielonego mięsa oraz jest w sta-
nie utrzymać pod prysznicem dziewięcioletniego chłopca.  
Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przyglądając mu się 
uważnie, a potem westchnął: - Jest zbyt delikatna.  
- Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan.  
- Zupełnie nie masz pojęcia o tym, co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna 
mama.  
- Czy umie myśleć?  
- Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek oraz docho-
dzić do kompromisów.  
Anioł pokiwał głową, podszedł do modelu matki, przesunął palcem po jego po-
liczku.  - Tutaj coś przecieka - stwierdził.  
- Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza.  
- A do czego to służy?  
- Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę.  
 - Jesteś genialny! - zawołał anioł.  
- Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancholijnie westchnął 
Bóg.  
     To nie Bóg stworzył łzy. 
   Dlaczego zatem my mielibyśmy to czynić? 

Bruno Ferrero Czterdzieści opowiadań na pustyni. Wybrała Beata Kapowicka 

Jak Bóg stworzył mamę 
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                                         " Rodzina bierze swój początek w miłości,  
jaką Stwórca ogarnia stworzony świat" (Jan Paweł II) 

 
Naturalną i najwspanialszą konsekwencją miłości łączącej 

mężczyznę i kobietę jest powstanie nowego, unikalnego człowieka. Droga czło-
wieka do osiągnięcia takiego poziomu rozwoju organizmu, który umożliwiałby jego 
przetrwanie poza łonem matki, rozpoczyna się w momencie zapłodnienia komórki 
jajowej kobiety przez plemnika mężczyzny. Dwa zupełnie różne od siebie układy, 
każdy składający się z 23 chromosomów, tworzą całkowicie nową komórkę zwaną 
zygotą, złożoną z niepowtarzalnej kombinacji 46 chromosomów, dając początek 
nowemu bytowi. Zapłodnienie rozpoczyna indywidualny proces rozwoju embrio-
nalnego człowieka. W ciągu kilku dni zygota ulega wielokrotnym podziałom, za-
gnieżdża się w macicy i rozpoczyna proces tworzenia układu nerwowego. W dru-
gim tygodniu ciąży układ nerwowy jest na tyle rozwinięty, że dziecko może się 
poruszać i odczuwać ból. W 6 tygodniu istnienia około 6 milimetrowy zarodek- 
zyskujący miano płodu- posiada już bijące serce, wykształcone zawiązki kończyn, 
zaczynają też kształtować mu się oczy. Pod koniec pierwszego trymestru ciąży- 
czyli około 11 tygodnia życia płodu- ostatecznie ukształtowane serce pompuje 
krew, intensywnie kostnieje szkielet, oczy przesunięte są bliżej środka twarzy, 
która coraz bardziej upodabnia się do twarzy ludzkiej; intensywnie rosną kończy-
ny, żołądek znajduje się na swoim miejscu, ukształtowane są duże naczynia 
krwionośne, ciało wyprostowuje się, głowa staje się ruchoma, na paluszkach ro-
sną paznokcieK człowiek jest już w pełni ukształtowany, waży około 30 gram i 
mierzy około 7,5 centymetra. W II trymestrze ciąży organizm ulega udoskonaleniu 
i dalszemu błyskawicznemu rozwojowi, narządy wewnętrzne, mięśnie i układ ner-
wowy ulegają rozróżnieniu i wytwarzają się między nimi połączenia, dzięki czemu 
płód zaczyna poruszać się w odpowiedzi na sygnały wysyłane z mózgu. Pod ko-
niec tego okresu otwiera oczy, wszystkie jego narządy znajdują się już na swoim 
miejscu, a dziecko wygląda jak miniaturowy człowiek- posiada nawet brwi, rzęsy i 
włosy, a jego twarzyczka może zmieniać swój wyraz marszcząc się w różnych 
grymasach. W czasie III  trymestru ciąży z każdym dniem zwiększają się szanse 
dziecka na przeżycie poza łonem matki. Narządy są już niemal w pełni ukształto-
wane, dziecko rośnie i nabiera masy, niezwykle intensywnie rozwijają się układ 
nerwowy oraz płuca. W ósmym miesiącu dziecko zaczyna magazynować tłuszcz, 
dzięki któremu będzie mogło utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. W dziewią-
tym miesiącu płód jest gotowy do przyjścia na świat, wzrost zostaje spowolniony, 
a jego funkcje życiowe każdego dnia są coraz doskonalsze. W końcu, po długim, 
wielomiesięcznym procesie rozwoju i doskonalenia, dziecko przychodzi na świat, 
ku radości rodziców i dalszych członków rodziny.  

Najlepsze, co można zrobić, aby zapewnić mu idealny start w przyszłość, 
to podarować jak najwięcej miłości, czułości, uwagi, troski, zrozumienia i szacun-
ku. Tę maleńką istotę od początku trzeba traktować z powagą i poszanowaniem 
jego autonomii, pamiętając, że „Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim 
jest”, a „bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie” (Janusz Kor-
czak). 

 

Dziecko od początku2 

Opracowała: Monika Sowińska 
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Dzienniczek 
 

 Z początku wszystkie spotkania z Panem Bogiem Faustyna kryła w swoim 
sercu i rozmawiała o nich podczas spowiedzi. W 1934 roku otrzymała polecenie od 
księdza Boćki, by wszystko zapisywać w zeszycie. Było to dla niej trudne, brako-
wało jej słów, by to opisać. Jednak mimo trudności starała się jak najlepiej doku-
mentować swoje spotkania. Dzienniczek czytali tylko jej spowiednicy, Pan Jezus 
kazał jej napisać jego słowa, aby wielu ludzi poznało jego dobroć i miłosierdzie. 
Zapisała aż sześć zeszytów, które zostały połączone w jeden. Nadano mu tytuł: 
„Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej”. Został przetłumaczony na wiele 
języków, dzięki czemu mogą go czytać ludzie z różnych stron świata.  
W szkole robimy notatki po to, by pamiętać, o czym była lekcja. Czytamy książki, 
bo dzięki nim możemy przeżyć wspaniałe przygody i wiele się dowiedzieć. Ogląda-
my filmy i programy, aby poznać miejsca, których nie ujrzymy na własne oczy. To 
są pomoce, które pomagają nam więcej zrozumieć. W  ten sposób Pan Bóg poma-
ga nam zbliżyć się do niego i poznać jego tajemnice. Dał nam Pismo Święte, naj-

wspanialszą księgę świata.  Opo-
wiada nam o życiu i nauczaniu 
Jezusa, uczy nas, jak mamy żyć, 
by dojść do nieba. Żadna księga 
nie jest tak ważna jak Pismo 
Święte. Mój Dzienniczek to dodat-
kowa pomoc podarowana przez 
Boga, gdzie przypomina nam o 
Bożym Miłosierdziu, o którym mó-
wił wiele razy w Piśmie Świętym. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zadanie. Przeczytaj jeden z fragmentów Pisma Świętego, w 
którym Pan Bóg mówi o swoim miłosierdziu, np. Księgę 
Powtórzonego Prawa rozdział 4, wersety 30-31; Psalm 103; Ewangelię według św. 
Łukasza rozdział 15, wersety 11-32; Ewangelię według św. Łukasza rozdział 6, 
werset 36. 

Siostra Faustyna Helena Kowalska 

 

Opracowała na podstawie „Święta Faustyna perła w sercu Jezusa”  

Pola Sieńkowska 

Rys. Małgosia Jankowska 
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Nie tak dawno temu znajomy w luźnej rozmowie zapytał mnie: „ styka się 

pani z ludźmi uzależnionymi od alkoholu, którzy się leczą, niech mi pani powie, ilu 
z nich tak naprawdę z tego wychodzi?”. Pytanie trochę mnie zamurowało, zaczę-
łam się zastanawiać i w myślach liczyć. Znajomemu chodziło nie o tych, co tylko 
przestali pić, ale o tych, co nauczyli się żyć, nie krzywdząc swoich bliskich, nie 
manipulując ludźmi i nie oszukując ich. Musiałam przyznać, że z tych, co znam, to 
może jeden na 20, a może i to za dużo.  

 Alkohol towarzyszy rodzajowi ludzkiemu od zarania dziejów, ale dopiero 
Arabowie około X wieku uzyskali mocny wyciąg dzięki wynalezieniu destylacji i 
nazwali go wodą życia, czyli Aqa Vita, my z tego zrobiliśmy okowitę. Mocny alko-
hol ma doskonałe właściwości dezynfekujące i konserwujące, rozpuszcza zawar-
te w ziołach substancje lecznicze. Dlatego pierwsze nalewki wytwarzane przez 
mnichów przechowywane były w apteczkach domowych i służyły jako lekarstwa.  
Nasze organizmy przed jego szkodliwym działaniem ochrania wątroba, produku-
jąc enzym (dehydrogenazę alkoholową) rozkładający alkohol. Wątroba to wspa-
niały narząd, jeśli damy jej odpocząć i zastosujemy odpowiednią dietę, to jest się 
w stanie zregenerować, gorzej z mózgiem. W przeważającej części składa się z 
tłuszczów, a alkohol je rozpuszcza i wypłukuje. Dlatego mózg alkoholika jest dziu-
rawy, przypomina gąbkę, a komórki mózgowe się nie regenerują, obumierają na 
zawsze. Nasz mózg uwielbia tę substancję, poprawia nam ona nastrój, rozluźnia, 
relaksuje, pozbawia zahamowań, pozwala się świetnie bawić, zawierać nowe 
znajomości i błyszczeć w towarzystwie.  

Alkohol jest zdradliwą substancją, zakłamującą rzeczywistość, jest narkoty-
kiem, uzależnia psychicznie i fizycznie. Nawet jego właściwości lecznicze stoją 
pod znakiem zapytania, mówi się, że piwo oczyszcza nerki, ale o tym, że zamyka 
odbyt już się nie wspomina. Ludzie pijący piwo regularnie bardzo często zapadają 
na złośliwy nowotwór jelita grubego. 
      Nawet państwo, które zdaje się, że czerpie ogromne dochody z koncesji i 
akcyzy na napoje alkoholowe, tak naprawdę ponosi z tego tytułu straty finansowe. 
W Szwecji wyliczono, że straty państwa z powodu picia alkoholu przez obywateli 
są o 20% wyższe od przychodów ze sprzedaży. Uwzględniono nieobecności w 
pracy, leczenie chorób spowodowanych nadmiernym piciem, wypadki spowodo-
wane przez osoby nietrzeźwe, rehabilitację ludzi po wypadkach, straty spowodo-
wane tym, że giną młodzi, wykształceni ludzie, którzy znikają z rynku pracy itp. 
Temu państwu opłaca się reglamentować alkohol i kontrolować, ile tego trunku 
spożywają poszczególne osoby. Gdy przekraczają dozwoloną granicę, proponuje 
się im różne formy terapii.  
      Większość z nas pije alkohol sporadycznie i w niewielkich ilościach, wpro-
wadzenie prohibicji nie ma sensu, jednak alkohol jest jednym z najgroźniejszych 
narkotyków. Nadmierne jego picie przynosi tylko straty, a wychodzenie z nałogu, 
prawdziwe wyleczenie z alkoholizmu trwa bardzo długo i wymaga od człowieka 
wykonania ogromnej pracy i pogodzenia się z tym, że już nigdy nie wypije nawet 
kropli alkoholu, jeżeli chce żyć godnie. Niewiele osób potrafi temu sprostać. Alko-
holizm jest chorobą śmiertelną! 
 

Ewa Dąbrowska 

Lekarstwo czy narkotyk? 
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Koncepcja miłości Karola Wojtyły 
Definicja miłości 

 Definicja miłości nie jest jednoznaczna. Niezaprzeczalnym faktem jest, 
parafrazując słowa Alberta Camusa, że aby żyć człowiek musi doświadczać 
miłości (Por. Albert Camus, Dżuma). Człowiek nie może żyć bez miłości. Praw-
dziwą miłość może dać tylko Bóg. Jest On źródłem i wzorem wszelkiej miłości. 
Człowiek drugą osobę może obdarować miłością, tylko dzięki energii miłości, 
jaką zdolny jest czerpać od Boga. Każdy jest własnością samego siebie, dlate-
go obdarzając kogoś uczuciem rezygnuje jakby z posiadania samego siebie, 
dla drugiej osoby. Najpierw dochodzi do zjednoczenia ducha, a następnie do 
zjednoczenia ciała. Wyrazem autentyczności wyznawanej 
miłości jest afirmacja drugiej osoby. Moment afirmacji przez 
niektórych postrzegany jest jako formalny. tymczasem tre-
ścią tej afirmacji jest miłość, która należy się każdej osobie. 
Człowiek nie może wystarczyć sam sobie ze względu na 
ograniczoność swej płciowej natury. Przez ciało wyraża 
miłość pożądania i w jedności z płcią przeciwną tworzy peł-
nię bytu za pośrednictwem popędu seksualnego. 

"Nie jesteś jej panem, lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę". Słowa 
św. Anzelma, które przywołuje Karol Wojtyła podkreślają szacunek jaki winien 
jest kobiecie mężczyzna. W miłości nie ma osoby mniej lub bardziej ważnej, 
gorszej lub lepszej - obie są na jednakowym poziomie. Karol Wojtyła pięknie 
ujął to w swoim dramacie "Przed sklepem jubilera". "Andrzej wybrał mnie i po-
prosił o rękę... Ale nawet gdybym pamiętała, że trzeba spojrzeć na zegar ratu-
sza, nie mogłabym tego uczynić, musiałabym bowiem patrzeć ponad głową 
Andrzeja". (Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera) We wspólnocie nie można 
być ponad, trzeba widzieć w drugim osobę obdarzoną tą samą godnością. 

 We wszystkich rodzajach miłości wspólną cechą jest dążenie do zjedno-
czenia. Pozostawiona zostaje jednak indywidualność cech osobowości dwojga 
bliskich sobie ludzi. "Dotąd Dwoje, lecz jeszcze nie Jedno, /Odtąd Jedno, cho-
ciaż nadal Dwoje" (Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera) Miłość, która jedno-
czy dwoje ludzi pozwala zachować ich autonomiczność i wolność. Miarą praw-
dziwej miłości jest poświęcenie. Tylko przez bezinteresowne poświęcenie dla 
dobra innych, człowiek może w pełni się realizować. Prawdziwa miłość zaczy-
na się wtedy, kiedy niczego w zamian się nie oczekuje. Dzięki miłości osoba 
upodabnia się do samego Stwórcy. 

 Człowiek dzięki swej naturze zdolny jest do miłości. To Bóg - Stwórca, 
który jest Miłością wpisał miłość w istotę człowieka. Pan Bóg, powołując czło-
wieka do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. (Jan Paweł II, 
adhortacja Familiaris consortio) Dzięki temu zdolny jest człowiek do miłości, a 
więc obdarzania uczuciem innych ludzi. Staje się przez to odpowiedzialny za tą 
miłość. Michał Kalisz Encyklopedia Zjawisk XXI Wieku "OKIEM"  

Przygotowała Agata Trojanowska 
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Mój ulubiony publicysta katolicki Szymon Hołownia, rzecznik prasowy 
Pana Boga, jak o nim pisałem kilka miesięcy temu, odszedł z tygodnika 
„Wprost”. Właściwie został zmuszony do odejścia. Ten szacowny i uznany tygo-
dnik w mało elegancki sposób doprowadził do rozstania się ze swoim autorem. 
Otóż „Wprost” nie zamieścił cotygodniowego tekstu Hołowni, który tym razem 
sprzeciwiał się pomysłowi finansowania z budżetu państwa refundacji in vitro.  
Nie zawsze zgadzam się z tezami stawianymi przez Hołownię, ale uważam, że 
jest to głos potrzebny, bo daje do myślenia. Jedynie słuszne czasy, gdzie w pra-
sie wszyscy się zgadzali ze wszystkim, zdaje się, dawno już minęły. Jak tłuma-
czy sam autor, nie zamieszczono jego tekstu we „Wprost”, gdyż nie zgadzał się 
on z programową linią redakcji.  
 „Od prawie roku zamieszczałem w nim felietony, wierząc, że tzw. mainstream 
powinien być miejscem konfrontacji różnych funkcjonujących w społeczeństwie 
poglądów.(K) Taki dajmy na to „Gość Niedzielny“ nigdy nie opublikuje tekstu 
niezgodnego z profilem redakcji, jest bowiem pismem religijno – społecznym, 
tyle że on otwarcie mówi, że nim jest” – pisze Hołownia na swoim portalu katolic-
kim stacja7.pl. Zamiast tekstu autora opublikowano artykuł polemiczny z tymże 
tekstem, którego nie opublikowano w gazecie. Sytuacja nie do pomyślenia, na-
wet w lokalnej gazecie, nie mówiąc już o ogólnopolskim tzw. tygodniku opinii. 
Hołowni nie ma już we „Wprost”, jest natomiast nowy dodatek kryminalny, od 
kiedy redaktorem naczelnym został Sylwester Latkowski, specjalista od krymi-
nalnych śledztw dziennikarskich. Podobny los spotkał Hołownię wcześniej, w 
tygodniku” Newsweek”, po serii antykościelnych okładek i artykułów i odmowie 
przez redaktora naczelnego Tomasza Lisa prezentacji opinii drugiej strony, czyli 
tekstów Hołowni. Oba tygodniki walczą zaciekle na coraz trudniejszym rynku 
prasy i oba starają się czymś zaskoczyć, odróżnić się od konkurencji i szoko-
wać. Ale coraz bardziej stają się do siebie podobne i zamiast stanowić forum 
wymiany myśli, intelektualnej uciechy z lektury, idą w kierunku tabloidów.  

Zgadzam się ze słowami ks. Artura Stopki, który na portalu deon.pl napi-
sał: „Szymon Hołownia czuje, że został z mainstreamu relegowany. Bo został. A 
czemu była to taka prosta operacja? Bo Hołownia był na swojej placówce sam. I 
to nie wszystko, że występował pojedynczo. W dodatku nie otrzymywał od resz-
ty braci i sióstr w wierze wystarczającego wsparcia w karkołomnej misji, której 
się od lat podejmował. Wręcz przeciwnie. Traktowany był wśród swoich, wśród 
członków Kościoła katolickiego, i to czasem całkiem wysokiej rangi, podejrzliwie, 
niczym agent wrogich sił, a nawet jak zdrajca. Za mało było takich, którzy zorien-
towali się, że ten dziennikarz o znanym nazwisku jest niczym fideidonista, misjo-
narz wśród plemion, którym zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa należy głosić 
Dobrą Nowinę o zbawieniu. I robił to na tyle skutecznie, że miejscowi szamani 
oraz wodzowie poczuli się zagrożeni i się go ze swego terenu pozbyli”. Mam 
wrażenie, że bez takich tekstów, jak Hołowni w mainstreamowych mediach, bę-
dziemy coraz częściej skazywani na dwie skrajności, bez środka zdrowego roz-
sądku. Albo opcja toruńska, albo dziki antyklerykalizm Urbana i Palikota.  

Mainstream wyrzuca Hołownię 

Przygotował: Andrzej Wiśniewski 
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Jadwiga Dobrowolska, Kierownik GOPS  

Spacerkiem po okolicy parafii2 
Żyjemy i pracujemy, a dążąc do sukcesów, nie zwracamy uwagi na to, 

że nie tylko w całym społeczeństwie, ale właśnie wśród nas, w naszym małym 
środowisku lokalnym, są ludzie, którym nie jest dane żyć tak jak my żyjemy.  

To właśnie pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytu-
acji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując wła-
sne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
 W 2012 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radza-
nowie skorzystało 309 osób, w tym z powodu: ubóstwa – 109 osób, bezrobocia 
– 98, niepełnosprawności – 66, długotrwałej choroby – 84, wielodzietności – 16, 
samotnego wychowywania dzieci – 31, zdarzeń losowych – 2 osoby, alkoholi-
zmu – 34, przemocy w rodzinie – 11 rodzin. 

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje formy pomocy pieniężnej i nie-
pieniężnej. Świadczenia pieniężne to: zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne 
celowe. Świadczenia niepieniężne realizowane są w postaci posiłków, dożywia-
nia dzieci w szkole lub przedszkolu, schronienia, niezbędnego ubrania, pomocy 
rzeczowej, pomocy w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, usług 
opiekuńczych, dofinansowania do opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu 
pomocy społecznej . 
W 2012 roku budżet gminy przeznaczony na świadczenia z pomocy społecznej 
wyniósł 355 585,00zł. 
 Bardzo często pomoc społeczną dostrzega się tylko wtedy, gdy dzieje się 
coś złego, gdy wydarzy się jakaś tragedia. Obraz pracowników pomocy jest wte-
dy bardzo zniekształcony, nieprawdziwy i przedstawia się go w formie sensacyj-
nego „newsa”. Uważa się, że pracownicy socjalni to „bezduszni urzędnicy”, a 
ośrodek pomocy społecznej to miejsce, gdzie wypłaca się zasiłki osobom nad-
używającym alkoholu lub tym, którym po prostu nie chce się pracować. Nic bar-
dziej mylnego. Wypłacanie zasiłków to tylko dodatek do tego, czym zajmuje się 
ośrodek pomocy społecznej, bo bardzo często nie chodzi o pieniądze, ale o 
szczerą i ludzką rozmowę, o wykrzyczenie swojego bólu, może obwinienie całe-
go świata o swoje niepowodzenia, problemy.  
Pamiętajmy, że również w naszym środowisku lokalnym, w  sąsiednim domu, 
może nawet w rodzinach naszych przyjaciół, bardzo często mają miejsce dra-
maty rodzinne. Reagujmy, jeżeli zauważymy coś niepokojącego. Pracownicy 
ośrodka pomocy społecznej nie pozostawią nikogo bez wsparcia. Jesteśmy po 
to, żeby pomagać, żeby mieszkańcy naszej Gminy zawsze znaleźli pomoc wte-
dy, kiedy jej najbardziej potrzebują. 

 
„Człowieczy los nie jest bajką ani snem.   
Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem.  
Człowieczy los niesie z sobą żal i łzy.  
Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły”. 
   
Niech słowa pięknej piosenki  będą naszą dedykacją  
i  skromnym  podziękowaniem tym , dla których nie-
sienie pomocy innym  jest  nie tylko wykonywanym  
zawodem,  ale pasją i  powołaniem.   

 

Krzysztof Czerwiński 
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 O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;    
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;    

nie tyle szukał miłości, co kochał.nie tyle szukał miłości, co kochał.nie tyle szukał miłości, co kochał.nie tyle szukał miłości, co kochał.    
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;    

zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;    

a przebaczając, zyskujemy przebaczenie a przebaczając, zyskujemy przebaczenie a przebaczając, zyskujemy przebaczenie a przebaczając, zyskujemy przebaczenie  

MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 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 

Św. Franciszek z Asyżu 
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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– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej pa-
rafii przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ ze Stróżewka, osiedle Dom Polski na 4 maja 
♦  rodziców dzieci przystępujących do Komunii św. na 11 maja, 
♦ z ul. Mazowieckiej /od firmy p. Tucholskiego do Państwa Jankowskich/ 

na 18 maja,  
♦  z ul. Mazowiecka od Państwa Jankowskich do końca na 25 maja,  
♦ z ul. Mazowiecka /od początku, numery parzyste do ulicy Bursztynowej/ 

na 1 czerwca. 
 Jeżeli istnieje możliwość, to prosiłbym o zadbanie o kompozycję kwiato-
wą przed ołtarzem. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za 
dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZA-
PŁAĆ.  

Zajęcia sportowo - rekreacyjne z lekkiej atletyki dla dzieci klas I - VI szkoły 
podstawowej z terenu gminy Radzanowo. Zajęcia odbywać się będą na Orliku 
w Rogozinie 2 razy. Zapraszamy dziewczęta i chłopców w środa w godzinach 
1330 - 1500 i w sobotę w godzinach 1130 - 1300.  Ks. Proboszcz  

Uroczystości Parafialne:  

- 1 maja mija kolejna rocznica ucieczki Naszych Bohaterów Ziemi Rogozińskiej 
z obozu koncentracyjnego ze Stuhhofu i powrotu do Rogozina,  

- 2 maja Święto Flagi Państwowej, symbolu naszej Ojczyzny,  

- 30 maja Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, główne  nabożeństwo o godz. 
1130 z procesja. Zapraszam tradycyjnie do udziału: wszystkich parafian, asy-
stę, dzieci komunijne w swoich uroczystych strojach, naszych Strażaków i inne 
służby, organizacje i koła. Serdecznie dziękuje za przygotowanie i ładne ude-
korowanie ołtarzy.  

Zapraszam  do udziału w ankiecie ws. budowy sieci gazowej na terenie naszej 
parafii. Dobrowolne odpowiedzi udzielone przez Państwo   proszę o składanie 
do pudełka znajdującego się w przy tablicy ogłoszeń w wejściu głównym w na-
szej świątyni. Można także oddać wypełnioną ankietę w bibliotece. Termin do 
12 maja. Proszę o  potraktowanie tej ankiety.  
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Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Śr.-Czw. 1-2   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pi. 3  UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓWOWEJ POLSKI 

930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 5     VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

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

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 12 VII NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św., I KOMUNIA ŚW.  

1130 msza św., UROCZYSTOŚĆ OD-
NOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU 

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Czw. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI 

KM. PATRONA  

POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 19 VIII NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

 930 msza św.  

1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-Sob. 20-25   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 26 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY   

 930 msza św.  

1130 msza św., OSP ROGOZINO 

Pn.-Pi. 27-31   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Czw. 30  UROCZYSTOŚĆ  

CIAŁA I KRWI  

CHRYSTUSA  

930 msza św.  

1130 msza św., PROCESJA 

Pi. 31  ŚWIĘTO NAWIEDZE-
NIA NMP. 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Wt. 14  ŚW. MACIEJA  

APOSTOŁA 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 


