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OKRYWASZ 

 
 

Okrywasz mnie, Maryjo, srebrzystym welonem, 
haftowanym perłami Twej łaski, dobroci. 

Przez jego przezroczystość widzę Twoją piękność, 
kiedy zorzą uśmiechu, bliskością się złoci. 

 
 

Pod ciszy Twej namiotem czuję się bezpieczna - 
niby w jaskini ciepła, od wichrów zaciszu. 

Jak dobrze, Matko moja, żeś blisko, tuż obok 
i każdą mą modlitwę od razu usłyszysz. 

 
 

Przekonujesz od nowa wciąż i nieustannie, 
że czuwasz, że pamiętasz, czekasz na wołanie - 
ratująca w nieszczęściu, śpiesząca z pomocą - 

Niepokalana jasna – mego życia pani. 
 
 

Struny Twych spojrzeń dźwięczą złotych gwiazd iskrami, 
rozsnuwają błękitem zaświatowych dali. 

Niepokalana, cudzie Najwyższej Wszechmocy, 
u Twych stóp moje serce płomykiem się pali. 

 
 

A.W.Łakowicz 
 

Przygot. Magdalena Balska 
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Często przy różnych okazjach słyszymy o nauce społecznej Kościoła. 

Czym  więc ona jest?  Kościół od wieków nauczał swoich wiernych, że tak jak w 
życiu indywidualnym człowiek powinien kierować się pewnymi zasadami, tak też 
zasady moralne obowiązują w życiu społecznym . 

Katolicka Nauka Społeczna należy do jednej z wielu istniejących dyscyplin 
naukowych teologii, która w swoim nauczaniu zajmuje się kwestiami życia spo-
łecznego, ekonomicznego i politycznego. W odróżnieniu jednak od podobnych 
nauk świeckich swoją refleksję czerpie z objawienia chrześcijańskiego. Z założe-
nia ukierunkowana jest na rozwiązywanie aktualnych problemów życia społeczne-
go i wskazywania właściwych dróg dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Do ran-
gi banalnego stwierdzenia urosło powiedzenie, że „nikt nie jest samotną wyspą”. 
Istotnie, człowiek rodzi się, żyje i umiera wśród innych ludzi — jest istotą spo-
łeczną. Dorasta, pracuje i wypoczywa, a komunikując się z innymi — tworzy rela-
cje społeczne. Żyje  wraz z innymi w takich, a nie innych warunkach i okoliczno-
ściach — w ziemskiej rzeczywistości społecznej, której niestety daleko do ideału. 
Jest ona dana, jej zastany kształt nie zależy od woli człowieka. Jednocześnie jest 
jednak za-dana. Stanowi wezwanie do współudziału w dziele stworzenia poprzez 
wypełnianie woli Boga, który nakazał „czynić sobie ziemię poddaną”.  

Rzeczywistość społeczna jest trudna i fascynująca zarazem. Często prze-
staje być środkiem prowadzącym do zbawienia i staje się celem samym w sobie. 
Człowiek zapomina wówczas o swoim powołaniu do wieczności. Osobiste lub 
grupowe relacje z innymi pociągają za sobą nieporozumienia i konflikty, rodzą 
niesprawiedliwość i narażają na szwank godność człowieka. Każda z tych sytuacji 
sprawia, że zamiast wspomagać się nawzajem w dążeniu do ostatecznego celu 
człowieka i tworzyć dobro wspólne bezcenny czas jest marnotrawiony na niesna-
ski i zachowania egoistyczne. Stają się kwestią społeczną. Aby zrozumieć zasady 
moralne, które powinny rządzić życiem społecznym, należy  zapoznać się z poję-
ciem dobra wspólnego.  

Chrześcijanie od samego zarania Kościoła musieli zająć stanowisko wobec 
środowiska, w którym żyli. W świetle wiary i chrześcijańskich zasad ocenić musie-
li swój stosunek do władzy państwowej i do posiadanych dóbr, do niewolnictwa i 
do pracy, do wojen, na które byli zaciągani, i do pokoju. Kościół, który „nie jest z 
tego świata”, ale jest w tym świecie, zaczął więc najpierw okazjonalnie, a od poło-
wy XIX wieku systematycznie zastanawiać się nad tymi problemami. Tak narodzi-
ła się uporządkowana refleksja zajmująca się rzeczywistością społeczną, miej-
scem i rolą chrześcijan w zmienianiu oblicza tego świata: katolicka nauka spo-
łeczna. Skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli stawia sobie trzy zadania. 
Określa i przypomina z punktu widzenia chrześcijańskiego i ludzkiego podstawo-
we zasady, które rządzą życiem społecznym. Oferuje kryteria oceny rzeczywisto-
ści społecznej oraz wskazuje na sposoby działania, mające na celu naprawę 
złych struktur i relacji. Jej metodę można więc uprościć do tego, by po chrześci-
jańsku widzieć — oceniać — działać w rzeczywistości społecznej. 

     

Krzysztof Czerwiński 

Spacerkiem po okolicy parafii4 
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Bóg, honor, ojczyzna 

 
Żyjemy w szczęśliwych czasach. Dzięki Bogu albo, jak kto woli, historii, nie 

musimy dziś w naszym kraju cierpieć z nędzy, głodu, z powodu wojny. Sierpień i 
wrzesień w naszej historii zawsze się kojarzą z rocznicami. Westerplatte, Powsta-
nie Warszawskie, Cud nad Wisłą itd.  15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, święto Wojska Polskiego, cudowne zwycięstwo nad bol-
szewikami, heroiczna postawa polskich żołnierzy, a także księdza Skorupki. 

 Święto Matki Boskiej Zielnej, święto zbiorów, tradycyjne polskie dożynki, 
dziękowanie Bogu za plony. Polska historia i tradycja są związana, czy się to ko-
muś podoba czy nie, z kulturą chrześcijańską. Kultura europejska  wywodzi się 
chrześcijaństwa. Nikt nie musi się zgadzać z religią, w której wyrósł, nie musi wie-
rzyć w Boga, ale musi szanować swój naród, swoich dziadków, którzy przyczynia-
li się do tego, abyśmy dziś mówili i pisali, co nam się podoba.  

 Niedawno na stronie internetowej naszej parafii www.parafia-rogozino.eu , 
w ramach cyklicznych, wakacyjnych wycieczek po diecezji płockiej, pisaliśmy o 
„zapomnianym” Sanktuarium Maryjnym w Żurawinie.  Szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności o Żurawinie przypomniał nam biskup płocki Piotr Libera, który wziął 
udział w tradycyjnym odpuście w Żurawinie, gdzie właśnie przypominał, że polska 
historia, walka o wolność zawsze były związana z religią chrześcijańską, że na 
sztandarach powstańczych przez wieki zawsze widniał napis „Bóg, honor, ojczy-
zna” i Matka Boska Częstochowska. Także w naszej najnowszej, solidarnościo-
wej historii. Dziś, jak mówił ksiądz biskup, za wszelką cenę chce się obrzydzić 
Kościół jako relikt przeszłości.   

 Czytam w tygodniku „Wprost” zdumiewające słowa szanowanej profesor 
Magdaleny Środy, która mówi o naiwności ludzi wierzących „pożerających ciało i 
krew Chrystusa”, bo to średniowiecze przecież. Słowa wypowiadane przy okazji 
tekstu na temat ceremonii humanistycznych, które mają zastępować tradycyjne 
religijne uroczystości, śluby, chrzty itp. Moda ponoć na takie ceremonie nadcho-
dzi do nas zza oceanu.  

 Pani profesor entuzjastycznie się wypowiada na temat ślubów i uroczysto-
ści humanistycznych. Oczywiście ma do tego pełne prawo. Ale czy ma prawo 
przy okazji obrażać uczucie religijne milionów Polaków? Ja tymi słowami poczu-
łem się dotknięty. Z Bogiem na ustach i sztandarach miliony naszych rodaków 
oddawały życie przez wieki za ten kraj, żeby dziś pani profesor cieszyła się wol-
nością i mówiła, co chciała.  

 Domniemywam, że z podobną pogardą pani profesor odnosi się nie tylko 
do rodzimej religii, ale również do innych, w tym muzułmanów. Moja wątła wiara 
nie pozwala mi jednak wierzyć, żeby pani profesor odważyłaby się na publiczne 
znieważenie w opiniotwórczej prasie muzułmanów i Koran. Albo religię Żydów . W 
pierwszym przypadku pewnie musiałaby zatrudnić ochroniarzy, a w drugim nara-
ziłaby się na totalną krytykę, oskarżenia o antysemityzm, płynące nie tylko z kra-
ju, ale nawet jeszcze ze Stanów Zjednoczonych. Ale w tej „średniowiecznej i za-
cofanej” Polsce można bezkarnie obrażać ludzi wierzących, chrześcijan i katoli-
ków.   

Andrzej Wisniewski 
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Pierwsze trzy miesiące życia dziecka coraz częściej traktuje się jako czwarty 
trymestr ciąży. Maluch nadal bardziej przypomina płód niż dziecko, jest bardzo 
niedojrzały i z różnym skutkiem adaptuje się do nowej rzeczywistości. Z każdym 
tygodniem dziecko jest coraz bardziej kontaktowe, otwarte na nowe doświadcze-
nia świata zewnętrznego. Czwarty miesiąc jest na ogół czasem spokoju i radości, 
początkiem "złotego okresu niemowlęctwa". Wielu rodziców dzieci cierpiących z 
powodu kolek może odetchnąć z ulgą i bardziej cieszyć się rodzicielstwem, gdyż 
w tym czasie dolegliwości wynikające z niedojrzałości układów pokarmowego i 
nerwowego często mijają lub przynajmniej zmniejszają się. Czteromiesięczne 
niemowlę charakteryzuje się radosnym usposobieniem, dużą potrzebą kontaktu z 
drugim człowiekiem, wielką ciekawością świata oraz bardziej regularnym trybem 
dnia. Niektóre dzieci potrafią już przespać całą noc bez pobudki (czyli śpią w nocy 
co najmniej 5 godzin pod rząd). Rodzicom łatwiej jest zrozumieć malucha, gdyż 
rozszerza się jego repertuar zdolności komunikacyjnych. Coraz rzadziej płacze (a 
sam płacz jest zróżnicowany), częściej krzyczy, piszczy, jęczy, śmieje się, nawo-
łuje, bardzo dużo gaworzy, można poznać po minie czy coś mu się podoba czy 
nie. 

Niemal wszystkie zdrowe dzieci po ukończeniu czwartego miesiąca są już na 
tyle silne, że leżąc na brzuchu unoszą głowę o 90 stopni (chyba, że do tej pory 
nie miały wiele okazji do leżenia na brzuchu). Potrafią też śledzić wzrokiem ruch 
przedmiotu oddalonego o 20 cm od ich twarzy, obracając głowę o 180 stopni. 
Można zachwycać się ich głośnym śmiechem. Wiele dzieci w tym czasie trzyma 
mocno główkę trzymane w pozycji pionowej, leżąc na brzuchu podnosi klatkę 
piersiową, opierając się na przedramionach, chwyta palce i grzechotki, wyciąga 
ręce po przedmioty, zauważa drobne przedmioty i piszczy z zadowolenia. Niektó-
re dzieci podciągane do siadu trzymają głowę w jednej linii z tułowiem. Potrafią 
przewrócić się z brzuszka na plecy lub odwrotnie. Odwracają głowę w kierunku 
usłyszanego dźwięku, mówią gu-gu lub inne zbitki samogłosek ze spółgłoskami i 
się śmieją. Zdarza się, że niemowlę w tym wieku trzymane pod pachy będzie 
opierać się mocno na nogach. Protestuje przy odbieraniu zabawki, obraca się w 
kierunku źródła dźwięku, a nawet posiedzi kilka sekund bez oparcia  (nie wolno 
jednak sadzać dzieci, które nie są na to gotowe) - czyli nie siadają same- również 
podpierając je poduszkami, gdyż jest to bardzo szkodliwe dla ich kręgosłupów i 
może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Oczywiście każde dziecko 
rozwija się w swoim własnym tempie i niektóre z tych umiejętności może nabyć 
wcześniej lub później.  

Jak się bawić z czteromiesięcznym niemowlęciem? Nadal najbardziej fascy-
nującą zabawką jest twarz rodzica, dziadków, rodzeństwa. Pozwalaj dziecku na 
dotykanie, lekkie drapanie, uciskanie, dotykanie rękoma, stopami, ustami twoich 
rąk (czystych) i twojej twarzy, włosów- to naprawdę świetna zabawa i stymulacja 
zmysłów. Najlepszym i najbardziej bezpiecznym miejscem zabaw dziecka w tym 
wieku jest podłoga.  

4 miesiąc życia dziecka 

Murkoff H, Mazel S., "Pierwszy rok życia dziecka",  Poznań 2012;  
Monika Sowińska 
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Byłem kiedyś świadkiem takiej sceny: w basenie stał tata, a na desce nad 
basenem stała mała dziewczynka. Tata mówi do niej „skacz, nie bój się, ja cię 
złapię”. Widziałem jak to dziecko się trzęsło – nie z zimna... Ze strachu! Kilka razy 
spojrzała na wodę, potem na ojca i... skoczyła! Dlaczego?... Bo miała do niego 
bezgraniczne zaufanie. Wiedziała, że to jest jej ojciec! Nic złego stać się nie mo-
że! 

Jezus kiedyś powiedział: „Jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do 
królestwa Bożego”.  Jakby to było pięknie, gdybyśmy umieli ufać Bogu tak, jak ta 
dziewczynka?! Dlaczego tak nie jest? Bo potrafimy sobie odpowiedzieć na dwa 
podstawowe pytania: skąd jesteśmy i... dokąd idziemy! 

Wiara najczęściej jest nam potrzebna w chwilach trudnych,  gdy boimy się 
lub nie wiemy jak postąpić? Wołamy wtedy: „O Jezu”, „o Boże”, „o Matko” . A robi-
my to tak często, że aż powstało przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga!” 

Niestety, wiary nie można sobie „wyklęczeć” w kościele!   Wiarą trzeba żyć!  
A wtedy ona daje nam taką siłę, że możemy „góry przenosić”!   Kto tak mocno 
wierzy, nie musi się bać... nawet grzechu. Bo i z grzechu Pan Bóg potrafi w nas 
wykrzesać dobro.  

Grzech uczy nas dwóch rzeczy: pokory – bo wcale nie jesteśmy tacy odporni 
na pokusy... i miłosierdzia - bo zawsze możemy liczyć na przebaczenie i wstać! 
Na nowo „poderwać się do lotu!” Dzięki temu jako ludzie wierzący – mamy zaw-
sze nadzieję! Jesteśmy przeznaczeni do lepszego życia. To jest to, czego nie 
mają ci, którzy w nic nie wierzą! 

Poeta włoski Dante Alighieri chcąc opisać piekło nie bawił się w szczegóły, 
tylko wymyślił napis, który powinien wisieć nad piekłem: „Lasciate oghni speran-
za” – porzućcie wszelką nadzieję [ci, którzy tu wchodzicie]. Dawne wieki wymy-
ślały niestworzone rzeczy o piekle: diabłów, smołę, płomienie... nie prawda! Naj-
większą karą potępionych jest to, że muszą żyć bez nadziei zbawienia! Po śmier-
ci nie będzie już „niewierzących”! Ona „otwiera oczy”. 

Wszyscy teologowie mówią, że to niemożliwe, aby Bóg, stwarzając nas na 
„obraz i podobieństwo swoje” – odmówił nam nieśmiertelności!? 

Przypomina mi się powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.  Jest tam 
taka scena: cesarz NERON, największy prześladowca chrześcijan, jedzie rydwa-
nem i patrzy na płonących męczenników. Zatrzymuje się i pyta swojego woźnicy 
Greka: „Dlaczego oni tak patrzą w górę?” „Co oni tam widzą?” – A ten mu odpo-
wiada: „nieśmiertelność!” Św. Paweł mówi, że wiara jest ... „ze słyszenia”. Ja 
wiem, że jest podstawą wiedzy o Bogu, o kościele, który ustanowił Chrystus..., ale 
najważniejszą rzeczą jest dobry przykład! Ten sam Apostoł powiedział: Wiara bez 
uczynków jest ... martwa! 

   Starzy Rzymianie mówili: „verba movent – exempla trahunt”. Słowa potrafią 
nas tylko wzruszyć, ale porwać może tylko dobry przykład!  

Wniosek: bierzmy życie na serio, nie żartujmy sobie, bo jazdą bez hamul-
ców... i cały czas „na luzie” – daleko nie zajedziemy! 

Wiara i praktyka 

Homilia  wygłoszona 11 sierpnia 2013 roku w Rogozinie;  
Ks  Hieronim Hamski 
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Jak wygląda, skrótowo ujmując, historia przykazań kościelnych?  
Pierwsze powstały na Soborze Laterańskim IV, który odbył się w 1215 r. So-

bór postanowił, że katolik winien przynajmniej raz w roku spowiadać się w okresie 
wielkanocnym. Później św. Antonii Pierozzi (dominikanin, arcybiskup Florencji, 
teolog) opracował dziewięć przykazań kościelnych („Summa theologica", Wene-
cja 1477). Nie był to oficjalny dokument Kościoła, ale rodzaj zaleceń dla wiernych. 
Przykazania te nakazywały: 1. Świętowanie dni świętych, 2. Zachowanie postów 
w dni nakazane przez Kościół (np. dni Wielkiego Postu), 3. Powstrzymanie się od 
spożywania potraw mięsnych we wszystkie piątki, 4. Wysłuchanie Mszy św. w 
niedzielę i święta, 5. Spowiadanie się przynajmniej raz w roku oraz przyjmowanie 
Komunii Świętej przynajmniej raz w roku (w Wielkanoc) i na czczo, 6. Płacenie 
Kościołowi dziesięciny, 7. Powstrzymywanie od wszystkich aktów, które zakazane 
przez ekskomunikę (z mocy samego prawa), 8. Unikanie ekskomunikowanych, 9. 
Nieuczestniczenie w nabożeństwach sprawowanych przez duchownych żyjących 
w publicznym konkubinacie. 

Na Soborze Trydenckim (1545 - 1563) ustalono listę pięciu kazań kościel-
nych. (X) Ta lista stała się wzorem dla późniejszych opracowań, także w Polsce, 
i przetrwała do XX w. W1948 roku Episkopat Polski przyjął zmodyfikowaną do 
naszych warunków wersję. Brzmiały one: 1. Ustanowić przez Kościół dni święte 
święcić, 2. W niedzielę i święta we Mszy nabożnie uczestniczyć, 3. Posty nakaza-
ne zachowywać, 4. Przynajmniej raz w roku spowiadać! I w czasie wielkanocnym 
Komunię Świętą przyjmować, 5. W czasach zakazanych zbaw hucznych nie urzą-
dzać (przez „czas zakazany" rozumiano Adwent i Wielki Post). 

W wydanym w 1992 roku Katechizmie Kościoła Katolickiego pojawiła się 
kolejna modyfikacja przykazań kościelnych. (X) Zmieniona wersja brzmi: 1. W 
niedziele i w inne nakazane dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć 
we Mszy świętej i powstrzymać się od prac służebnych; 2. Każdy wierny jest zo-
bowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać się ze swoich grzechów; 3. Każdy 
wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię 
Świętą; 4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół wierni są zobowiązani po-
wstrzymać się od spożywania mięsa i zachować post; 5. Wierni są zobowiązani 
dbać o potrzeby Kościoła. Nowość to ostatnie przykazanie mówiące o trosce ma-
terialnej o Kościół.  

Zmiany DOKONANE RZEZ POLSKICH BISKUPÓW 
W celu ujednolicenia przykazań Konferencja Episkopatu Polski w 2001 roku 

zaproponowała jedną wersję przykazań. Biskupi kraju mają bowiem prawo dosto-
sować kościelne przepisy do warunków lokalnych. Nowe przykazanie kościelne 
zatwierdził Watykan. Brzmiało ono następująco: 1. W niedzielę i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przy-
najmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, 
w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane po-
sty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymy-
wać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 
...cdn... 

Po co nam są przykazania kościelne4 

GN 28/2013 ks Janusz Wiśniewski 
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Gdy tedy cesarze bizantyńscy, pozbawieni panowania w Azji i w Afryce 

przez islam, chcieli pozyskać zwierzchnictwo nad całą Europą, papiestwo sprzeci-
wiło się temu, a papież Leon III wznowił cesarstwo zachodnio rzymskie ażeby 
zatamować szerzenie się bizantynizmu. Wszystkie państwa katolickie miały się 
połączyć w jeden związek pod świecką władzą cesarza rzymskiego, a pod ducho-
wym zwierzchnictwem papieża. Wybór papieski padł na osobę Karola Wielkiego, 
który był już królem frankońskim i burgundzkim (dwie wielkie dzielnice Francji) 
oraz longobardzkim (w północnych Włoszech). Tego największego monarchę ka-
tolickiego ukoronował papież w Rzymie w r. 800 na cesarza. 

Niedawno przedtem zaczęło się chrześcijaństwo w Niemczech zachodnich. 
Apostołem był mnich irlandzki św. Bonifacy, który zginął śmiercią męczeńską w r. 
754 z rąk Fryzów (na pograniczu Niemiec i Holandii). Dopiero za Karola Wielkie-
go zaczęto nawracać Sasów, główny lud Niemiec wschodnich - ale robiono to 
mieczem, w siedmiu krwawych wyprawach w latach 772-804; toteż długo jeszcze 
znać było, że są nawróceni ledwie powierzchownie. 

Wyginęły całe narody słowiańskie, wytępione mieczem niemieckim pod po-
zorem nawracania! 

Nie powiodły się bowiem wspaniałe zamiary papieskie, związane z cesar-
stwem Karola Wielkiego. Nie szerzyło się wprawdzie panowanie bizantyńskie ku 
zachodowi, ale rozprzestrzeniała się cywilizacja bizantyńska, bo monarchom, kró-
lom i książętom bardziej dogadzało bizantyńskie pojmowanie władzy rządowej, 
niż rzymskie.  

Ze wschodniej połaci państwa Karola Wielkiego wytworzyło się królestwo 
niemieckie, prące coraz dalej na wschód na ziemie słowiańskie. Nawet biskupi 
niemieccy wysługiwali się politycznym celom swych królów. Popadali nieraz w 
rozterkę z papiestwem i więcej bywało w ich działaniu polityki niż religii. Zobaczy-
my, jak potem wybitni Niemcy, którzy słuchali wskazówek Rzymu i trwali przy cy-
wilizacji łacińskiej, nawet Święci Pańscy narodu niemieckiego, trzymali się Polski. 

Wówczas, po roku 800, nie istniało jeszcze państwo polskie. Słowiańska 
państwowość powstała bardziej na zachód, mianowicie państwo Wielkomoraw-
skie. Z Moraw państwo to rozszerzyło się daleko na zachód i wschód, z jednej 
strony na ludy czeskie, a z drugiej aż nad Wisłę poza Kraków. Książę wielkomo-
rawski, Mojmir, przyjął chrzest od misjonarzy niemieckich około r. 840, ale oparł 
się, gdy zażądano od niego, ażeby uznał zwierzchnictwo króla niemieckiego, Lu-
dwika. Ten jednak wyprawił się na Morawy w r. 846 i strącił z tronu Mojmira. I był-
by może nastąpił koniec państwa wielkomorawskiego, gdyby nie spryt Mojmirow-
skiego synowca Rastyca. Udawał potulnego wobec Niemców.  

Król Ludwik myślał, że będzie miał w nim jakby swego posłusznego namiest-
nika, i dlatego sam nadał mu tytuł księcia wielkomorawskiego. Ale sprytny Rastyc 
miał swoje plany. Znał świat lepiej niż stryj i wiedział, że chrześcijaństwo nie musi 
być wiarą "niemiecką" ani łączyć się z niemieckim poddaństwem. 

Przed chrztem Polski 

F.Konieczny swięci w dziejach Narodu Polskiego, Agata Trojanowska 
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Kiedy byłam nastolatką, tak jak wszyscy młodzi ludzie zachwycałam się utwo-

rami The Beatles i marzyłam o tym, żeby je usłyszeć na żywo, na koncercie. To 
moje marzenie spełniło się po prawie 40 latach. 

22 czerwca pojechaliśmy z mężem na koncert Paula McCartneya odbywają-
cy się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pogoda dopisała. W Warszawie 
byliśmy dwie godziny przed koncertem. Zaparkowaliśmy na ul. Chopina. W ka-
wiarni, która swój ogródek otworzyła na skwerku między ulicami Chopina, Moko-
towską i Piękną, czekaliśmy na znajomych, z którymi mieliśmy jechać na koncert. 
Po tym skwerze biegałam, jak miałam 3 lata, toczyłam przed sobą balonik po 
chodniku przecinającym skwerek na ukos. Balonik pękł, a ja bardzo płakałam. 
Teraz na miejscu chodnika jest trawa i trampolina dla dzieci. Budynki naokoło też 
inne, nowoczesne biurowce, banki. Mokotowska odnowiona. Jednym słowem 
pięknie. Pomyślałam o mojej siostrze, która niedawno przegrała walkę z nowo-
tworem i żal mi się zrobiło, że już jej tego nie pokażę. Miała przyjechać do Polski 
jak przejdzie na emeryturę, ale jej nie dożyła. 

Przyjechali znajomi i pojechaliśmy przez Most Poniatowskiego na Stadion 
Narodowy. Tu zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że obiekt jest tak wielki i no-
woczesny. Na każdym poziomie przy wejściach bary i toalety. Galeriami można 
obejść stadion na około. Wszędzie porządek, służby uprzejme i kompetentne, 
jednym słowem najwyższy poziom światowy.  

Koncertu słuchało 30 tysięcy ludzi. Na sektorach po bokach sceny były roz-
mieszczone głośniki. Scenę umieszczono na płycie stadionu, a przywiozło ją oko-
ło 40 tirów. Po obu stronach sceny stały dwa ogromne telebimy, na których poka-
zano przed koncertem film o The Beatles, zmontowany przez Paula McCartneya. 
Bez tych wielkich ekranów nic bym nie zobaczyła, bo ludzie na scenie byli wielko-
ści zapałek. Tir stojący obok sceny wyglądał jak zabawka. Najmłodszy z The Be-
atles na koncercie zaśpiewał 30 utworów, na bis 3 piosenki, na 2 bis 5 przebojów. 
W repertuarze miał utwory The Beatles, Wings i swoje własne.  

Podziwiałam mistrzostwo i talent tego 71 letniego artysty. Przywitał się ze 
swoimi wielbicielami w różnym wieku (od 2 do 90 lat) po polsku, nie kalecząc na-
szego języka. Zaśpiewał 30 piosenek, nie schodząc ze sceny. Na bis wrócił, nio-
sąc polską flagę, za co dostał od widowni wielkie bra-
wa, a na drugie wyjście, już bez sztandaru uraczył nas 
5 utworami, kończąc występ songiem The Beatles 
„The End”. Nie zabrakło tak znanych perełek Beatle-
sów jak: Lady Madonna, Ob.-La-Di, Ob.-La-Da, Let It 
Be, Hey Jude, Get Back, Yesterday. Z muzyką pięknie 
były zgrane lasery, może na scenie nie było tego tak 
dobrze widać , ale na rozłożonym dachu stadionu po-
dziwiałam wspaniałe widowisko.  

Cieszę się, że moje młodzieńcze marzenie się 
spełniło i mogłam na żywo wysłuchać tego koncertu i 
podzielić się z czytelnikami wrażeniami. 

  

Koncert Paula McCartneya 

Ewa Dąbrowska 
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W naszym  zabieganym życiu często brakuje czasu na rozmowy o tym, co 

naprawdę ważne. To, co chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom często umyka 
gdzieś w   codziennej gonitwie. Czym jest obywatelstwo, sprawiedliwość, mą-
drość? Czego potrzebujemy, aby być szczęśliwi? Czym jest radość życia i jak żyć 
z ludźmi i wśród ludzi? Są to pytania dla każdego, a przede wszystkim mogą zo-
stać wykorzystane w rozmowie z dziećmi, bo jeśli zostaną przedstawione w for-
mie bajki czy opowieści mogą być zaczątkiem do wspaniałej, mądrej rozmowy. 

Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie� 
Echo naszych słów 

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na 
ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk 
dzwoneczków jakiegoś innego stada. Napełniło go to radością, bo miał wielką 
ochotę zaprzyjaźnić się z kimś. Zawołał::- Jest tam kto?  

I natychmiast usłyszał inne głosy, które odpowiadały:- Jest tam kto? Jest tam 
kto? Jest tam kto? A więc w dolinie byli też inni pasterze. .  

Krzyknął znowu: - Gdzie jesteście, nie widzę was! 
I głosy odpowiedziały:- Nie widzę was, nie widzę was, nie widzę was! 
To go rozzłościło. Ci inni pasterze chowali się i kpili sobie z niego. Krzyknął 

do nich:  - Pokażcie się, głupki jedne! 
I głosy odpowiedziały: - Głupki jedne, głupki jedne, głupki jedne! 
Trochę go to przestraszyło. Nie czuł się na siłach, by stoczyć walkę z 

wszystkimi tymi pasterzami. Zebrał szybko swoje stado i wrócił do domu.  
Dziadek widząc, że pasterz jest zlany potem, zapytał: - Co się stało, mały? 

Wyglądasz, jakbyś w dolinie zobaczył diabła! 
Chłopiec opowiedział mu swoją niemiłą przygodę. Mówił o pasterzach, któ-

rzy chowali się, gotowi go napaść. Dziadek zrozumiał, że chłopiec sam siebie na-
straszył, słuchając echa własnego głosuX i uspokoił go. 

 - Ci pasterze nie chcą ci zrobić nic złego. Czekają tylko na jakieś przyjazne 
słowo od ciebie. Jutro, jak wrócisz na pastwisko, od razu powiedz im dzień dobry. 
Następnego dnia, kiedy pastuszek dotarł na dno doliny, zakrzyknął radośnie: 
 - Dzień dobry! 

Echo odpowiedziało: - Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! 
A on dodał jeszcze: - To ja, wasz przyjaciel!  
I echo podjęło: - Przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel! 
Wówczas strach opuścił serce chłopca. Zrozumiał, że zawsze, kiedy mówi 

miłe słowa, głosy odpowiadają mu tak samo. I gdy był już dorosły, zawsze miał w 
pamięci tę lekcję. 

 
Kiedy wychodzimy do innych z sercem pełnym agresji, odpowiadają nam 

przemocą, a kiedy zwracamy się do nich z zaufaniem, odpowiadają tak jak echo. 
Spojrzenie, jakie na nich kierujemy, wpływa na ich postawę. Miłość rodzi miłość, a 
nienawiść – nienawiść. Czy już tego doświadczyliście? Jeśli nie, najwyższy czas 
spróbować tej życiowej recepty. 

Filozofia dla dużych i małych 

Bajki  filozoficzne  Beata Kapowicka 
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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) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

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

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   

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 - 24 264 45 58, 507119511 
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Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Nie ma solidarności bez miłości. 

Myśli bł. Jana Pawła II 
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
P a r a f i a  ś w .  F a u s t yn y  A p o s t o ł k i  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
- z ulicy Lipowej na 31 sierpnia,  

- z ulic: Płockiej i Krańcowej na 7 września,  

- ze Starego Boryszewa na 14 września,  

- ze Stróżewka mieszkańcy domów od numeru 117 /I część kolędy/ na 21 wrze-

śnia, 

- ze Stróżewka od Państwa Janiaków do skrzyżowania /II część kolędy/ na 28 

września,  

- ze Stróżewka, od skrzyżowania do Państwa Plewińskich na 5 października. 

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska. Świątynia, w której pa-
nuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te sobotnie chwile 
poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

 Od nowego roku szkolnego rozpoczyna działalność świetlica „Przystanek”. 

Zapraszamy dzieci z całej parafii. Proponujemy naszym najmłodszym zajęcia: 

teatralne, plastyczne, naukę języka angielski i  korepetycje. Prosimy także rodzi-

ców, aby dobrowolnie włączyli się w działalność świetlicy. Zapisy w okresie od 07 

do 28 września w zakrystii.  

Proboszcz ks. Janusz Wiśniewski 
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W wrześniu proszę rodziców dzieci komunij-

nych i kandydatów do bierzmowania o odbiór 

kart informacyjnych (zakrystia/kancelaria). W 

październiku rozpoczniemy coroczne miesięcz-

ne spotkania. Bardzo proszę o poważne po-

traktowanie naszych spotkań i aktywny udział 

w nich. Kandydaci do bierzmowania otrzymują 

oprócz karty informacyjnej także indeks.   
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DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Nd. 1 XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 2  POCZĄTEK ROKU  

SZKOLNEGO 

800 msza św.  

1800 msza św. 

Po.-Sob. 3-7   1800 msze św.  

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 

do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 8 XXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.,   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św.  

Sob. 14  ŚWIĘTO PODWYŻ-

SZENIA KRZYŻA 

1800 msza św.  

Nd. 15 XXIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Sob. 21  ŚWIĘTO ŚW. MATE-
USZA APOSTOŁA I 

EWANGELISTY 

1800 msza św.  

Nd. 22 XXV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚCI KU 

CZCI ŚW. STANISŁA-

WA KOSTKI 

930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 24-29   1800 msze św.  

Nd. 29 XXVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

8 września - Święto Narodzenia NMP, poświęcenie ziarna siewnego odbędzie 

się podczas Mszy św. o godz. 1130    

15 września - poświęcenie tornistrów i osobiste błogosławieństwo dla uczniów I 

klasy podczas Mszy św. o godz. 930. Prosiłbym rodziców uczniów, którzy nie 

uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozinie o podanie imienia 

i nazwiska swoich dzieci celem przygotowania odpowiedniego dyplomu.   


