
 

 

Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 

www:parafia-rogozino.eu 

PAŹDZIERNIK 2013 

Nr 10/83 

Pismo bezpłatne  

Modlitwa Najcichsza 

Ty jesteś siewna, Tyś jest różańcowa, 
Ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz – 
Ty jesteś Panna polna, Ty jesteś łąkowa – 
Gwiazdo zaranna! Przewodniczko łodzi! 
Tobie przydrożne kapliczki stroją dziewczyny,  
Tobie śpiew wieczorny rodzi łąka  
Gałązko ciszy ugornej, Pąku wierzbiny – 
drżąca słońcem na wietrze sinym. 
Ty jesteś, z obrazów Madonno, najpiękniejsza Panna,  
Ty jesteś kwietna, Ty jesteś przedziwna,  
pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna,  
Ty jesteś wzniosła jak Góra Oliwna. 
Tyś Częstochowska i Tyś Ostrobramska,  
Tyś Kalwaryjska i Tyś jest przydrożna – 
na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach – 
a Tyś strapiona! Panno pobożna. 
Ty jesteś śnieżna, boś Ty oczyszczona – 
Tyś jest gromniczna i Tyś jest bolesna – 
Tyś na osiołku w ucieczce strudzona, 
Ty jesteś ludzka  -  a Tyś niedoczesna. 
Tyś jest najświętsza i Ty jesteś dobra, 
Ty jesteś polska - a Tyś jest królewska. 
Szczęśliwy, kto jaką lepszą część Ciebie obrał, 
Domie złoty! Sierocych ros Bramo niebieska! 

 
Józef Andrzej Frasik 

 
Przygotowała Magdalena Balska 

Rysunek Andrzej Jankowski 
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Wspaniały sukces odnieśli strażacy z jednostki OSP w Rogozinie w ósmych 

powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych OSP,  które odbyły się 31 sierp-
nia br. Drużyna kobieca zajęła I miejsce w powiecie płockim, pokonując 5 innych 
zespołów, a drużyna męska zajęła II miejsce wśród 16  najlepszych drużyn wyło-
nionych w eliminacjach. Skład mistrzowskiej drużyny kobiecej przedstawiał się 
następująco: Marlena Wochowska, Patrycja Szczepanik, Daria Ciuraj, Dagmara 
Wrońska, Karolina Murawska, Kinga Bodal, Katarzyna Wąsowska, Angelika Siel-
czak, Joanna Wysocka, Sylwia Benirowska. Podkreślić należy, że czas, który 
uzyskały   dziewczyny w „bojówce”, był najlepszy  nie tylko wśród kobiet,  ale tak-
że lepszy od 6 drużyn męskich. Nasze dziewczyny będą teraz reprezentować 
gminę i powiat na zawodach wojewódzkich, a my będziemy za nie trzymać kciuki 
i gorąco dopingować. Najwyższe słowa uznania należą się też naszej drużynie 
męskiej w składzie: Bartosz Dąbkowski, Łukasz Michalski, Przemysław Kusy, 
Bartosz Bodal, Dawid Dąbkowski, Krystian Gieras, Adrian Bodal, Arkadiusz Gą-
secki, Radosław Obrębski, która spokojnie,  profesjonalnie, w świetnym stylu i 
czasie zdobyła wicemistrzostwo powiatu. Takie wyniki nie wydają się być dziełem 
przypadku. O sukcesie zadecydowała ciężka i sumienna praca druhów rozpoczę-
ta długo przed zawodami  na treningach prowadzonych z zaangażowaniem i kon-
sekwencją  przez komendanta Arkadiusza Gąseckiego. Nie bez znaczenia było 
też stworzenie  odpowiednich i bezpiecznych warunków do szkolenia przez pre-
zesa Marka Wąsowskiego i członków zarządu . Do tego trzeba też pamiętać o 
chlubnej wieloletniej tradycji udziału naszej jednostki w  tego typu zawodach, tra-
dycji, która zobowiązuje, o  trenerach, którzy kilka i kilkanaście lat temu szkolili i 
prowadzili do zwycięstwa nasze drużyny, co do dzisiaj pięknie procentuje. Satys-
fakcja ze zwycięstwa promieniowała od  zawodników w  czasie radosnego i gło-
śnego przejazdu wozem bojowym ulicami Rogozina i w czasie wieczornej zaba-
wy. Pozycje, które osiągnęliśmy w zawodach, stawiają naszą staż na pierwszym 
miejscu w kategorii sportów pożarniczych w powiecie płockim. Nie ma  takiej jed-
nostki, która dysponuje dwoma tak silnymi drużynami. Jeżeli dodamy do tego no-
wy samochód pożarniczy oraz fakt, że nasza jednostka działa z powodzeniem w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, gdzie na równi z jednostkami Pań-
stwowej Straży Pożarnej wyjeżdża do pożarów oraz innych zdarzeń ratujących 
ludzkie życie i mienie, to jest to powód do dumy  dla  nas .  

Tym bardziej cieszy  fakt, że wkrótce rusza remont  parteru remizy w Rogozi-
nie. Właśnie rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono  wykonawcę, Remont budynku 
będzie trwał do połowy przyszłego roku. Można powiedzieć: nareszcie, po wielu 
latach starań o dofinansowanie ze środków unijnych, udało  nam  się pozyskać 
dotację w urzędzie marszałkowskim z programu, w którym finansowanie odbywa 
się na korzystnej zasadzie: 75% środków unijnych i  25% środków własnych gmi-
ny. Niezmiernie cieszy fakt, że udało się przekonać większość radnych, aby nie 
rezygnować z tej formy pomocy i znaleźć w budżecie brakujące 25%. 

Niestety nie uda nam się wykorzystać całej dotacji i zgodnie z przygotowa-
nym planem gruntownie wyremontować cały budynek remizy oraz zagospodaro-
wać jego otoczenie. 

Krzysztof Czerwiński 
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  Moda na biedę 

 
Przeczytałem w poważnej prasie, iż w krajach zachodnich trwa swoista mo-

da na biedę. Taki styl, zwłaszcza w modzie, ale nie tylko, również w meblarstwie 
na przykład. Jedna z francuskich firm odzieżowych wypuściła na rynek kolekcję 
kaszmirowych swetrów z napisem „bezrobotny”.  

Cena takiego swetra pochłania jedną trzecią zasiłku dla bezrobotnego 
Francuza, że o Polaku już nie wspomnę.   

Ponoć po protestach opinii publicznej kolekcja została wycofana, ale styl 
pozostał. Inna, znana firma produkująca luksusowe buty zrobiła sobie kampanię 
reklamową w dzielnicach biedy w Indiach. Obszarpanych biedaków poubierano w 
luksusowe buty i fotografowano.  

Zabawne?  
Nędza i ubóstwo człowieka stały się modnym tłem do lansowania się boga-

tych, dla których człowiek ubogi, bezrobotny jest turystyczną atrakcją, dziwolą-
giem, jak małpa w cyrku. 

Ale co tam szukać we Francji.  
Słyszę niedawno rozmowę kilku dystyngowanych pań w biurze z dużych – 

nazwijmy to - zakładów pracy. Tak się składa, że większość tych pań ma kogoś 
bliskiego (męża, brata, ojca, matkę) w tej samej firmie od lat, więc im niejako z 
urzędu też się należy tam posada.  Ponieważ okres już po urlopach, więc panie 
ochoczo opowiadają wakacyjne wrażenia. Wszystkie oczywiście były na wcza-
sach zagranicznych, operują kwotami za liczne atrakcje, które dla polskiego, zwy-
kłego bezrobotnego wystarczą na półroczne utrzymanie.   

Przychodzi bezrobotny interesant.  
Człowiek z innego świata zupełnie, nie z tej półki. W głosie pań słyszę po-

gardę. Skoro bezrobotny to na pewno głupi, nierób, pijak albo jeszcze złodziej. 
Bezrobotny swoimi pytaniami ewidentnie irytuje panie w biurze, które są zajęte 
ciężką pracą. Te panie pewnie nie muszą się martwić o pracę, skoro w tej 
„rodzinnej” firmie pracuje już mąż i ojciec. A i tak wiecznie narzekają, że mało za-
rabiają.  

Dla nich bezrobocie i brak środków na utrzymanie jest czymś abstrakcyj-
nym, podobnie dzielnice biedy w Indiach dla producenta tych luksusowych butów.   

Ten bezrobotny pan, niezależnie od wykształcenia, ma niewielkie szanse 
na pracę tam, przychodząc „z ulicy”.  

Po wyjściu bezrobotnego interesanta rozmowa wraca na ważniejsze tematy 
niż praca czy bezrobocie.  

Na temat menu na weekendowe spotkanie ze znajomymi przy grillu. Kieł-
baski i kaszanki tam nie było.  

Jakby żywcem czytał kartę dań z eleganckiej restauracji.  
Tylko patrzeć jak nasze panie zaczną chodzić w kaszmirowych sweterkach 

z napisem „bezrobotny”.  

Andrzej Wisniewski 
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Pierwszy rok życia dziecka jest czasem niezwykle intensywnego rozwoju 
jego organizmu. Rozwój ten następuje każdego dnia, jednakże można wyróżnić 7 
okresów, w czasie których jest on najbardziej gwałtowny- do tego stopnia, że dia-
metralnie zmienia zachowanie malucha. Każdy taki skok poprzedzony jest trudny-
mi okresami, w czasie których dziecko- nawet to będące do tej pory aniołkiem- 
zaczyna być marudne i rozdrażnione. 

Pierwszy skok następuje ok.5 tygodnia życia. Noworodek zaczyna otwierać 
się na świat zewnętrzny, rozgląda się dokoła, zwraca uwagę na głośne dźwięki, 
które mogą wywołać nerwową reakcję- jego zmysły wyostrzają się i dziecko ina-
czej zaczyna odbierać docierające do niego bodźce. 

Drugi skok przypada na 7-9 tydzień życia. W tym czasie dziecko zaczyna 
zauważać powtarzające się wzory i rytmy w dźwiękach, smakach i zapachach, 
zaczyna rozumieć, że np. po kąpieli następuje sen. Odkrywa swoje dłonie i zaczy-
na się niemi bawić, ruchy stają się bardziej dokładne.. 

Trzeci skok- 11-12 tydzień życia. Niemowlę zaczyna dostrzegać detale, 
takie jak np. ton głosu, jest bardziej ruchliwe, ruchy dłoni są bardziej precyzyjne, 
odkrywa możliwości swojego głosu. W tym czasie rozwojowe będzie proponowa-
nie dziecku zabawy z różnymi materiałami o różnorodnej fakturze, częste rozma-
wianie z dzieckiem (ważne jest, aby nie tylko do niego mówić, ale i słuchać 
"odpowiedzi") oraz ograniczenie nerwowości i nagłych zdarzeń. 

Czwarty skok - 14- 19 tydzień życia. Okresy marudzenia i niepokoju wydłu-
żają się i są coraz bardziej męczące. Dziecko zaczyna dostrzegać związki przy-
czynowo- skutkowe, widzi, że pewne rzeczy wynikają z innych, potrafi wyciągać 
rękę po zabawkę czy odepchnąć pierś, gdy nie jest głodne.  

Piąty skok- 22-26 tydzień. Dziecko dostrzega związki między ludźmi, za-
czyna nieufnie podchodzić do obcych osób, pojawia się lęk separacyjny- strach 
przed rozstaniem z rodzicami. Dostrzegane są też relacje zachodzące w otocze-
niu, dziecko zaczyna, np. świadomie zrzucać przedmioty na podłogę, łapać za 
łyżkę z jedzeniem.  

Szósty skok- 36-37 tydzień. Przełom 8 i 9 miesiąca to czas niezwykłego 
rozwoju inteligencji, czas trudny, gdyż poruszające się niemowlę znowu chce być 
noszone, jest płaczliwe i wykorzystuje płacz do osiągania własnych celów- np. 
gdy mu się nudzi i oczekuje reakcji ze strony rodziców. Dziecko porządkuje świat 
wg kategorii, rozumiejąc np. że kot babci, kot na obrazku i kotek pluszowy to jed-
na kategoria zwierząt.  

Siódmy skok- 41-46 tydzień. Jest to etap sekwencji (nie tylko burzenia, ale 
i budowania, np. wieży) oraz rozumienia związków między wydarzeniami- dziecko 
potrafi odnaleźć schowaną przy nim zabawkę. Zaczyna komunikować się gestami 
i słowami, potrafi stanowczo powiedzieć” nie”, bawi się w dopasowywanie kształ-
tów do otworów.  

Rozwój w kolejnych latach życia przebiega podobnie. Warto uzbroić się w 
cierpliwość, dając mu to, czego najbardziej potrzebuje- poczucia bezpieczeństwa. 

Skoki rozwojowe w pierwszym roku życia dziecka 

Murkoff H, Mazel S., "Pierwszy rok życia dziecka",  Poznań 2012;  
Monika Sowińska 
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 Telefon od papieża 
 Jakież było zaskoczenie studenta z Padwy, gdy 18 sierpnia usłyszał w tele-
fonie głos papieża i słowa: „To ja, papież Franciszek, mówmy sobie na ty”. Mimo 
początkowego zawahania młody człowiek nie miał wątpliwości, kto naprawdę jest 
jego rozmówcą i jak bardzo jest on ważny. 19-letni Stefano Cavizza, student poli-
techniki w Padwie, kilka dni wcześniej, podczas pobytu z rodzicami w Castel Gan-
dolfo, wręczył jednemu z kardynałów własnoręcznie napisany list do Franciszka. I 
właśnie w odpowiedzi na to pismo Ojciec Święty osobiście zadzwonił do młodego 
człowieka.  „Nie mogłem w to uwierzyć” – powiedział Stefano dziennikarzowi ga-
zety „Padovaoggi”, która poinformowała o zdarzeniu. „Śmialiśmy się i żartowali-
śmy jakieś osiem minut” – dodał. Zaznaczył, że Ojciec Święty zadzwonił do niego 
około godz. 17 po raz drugi, gdyż za pierwszym razem nie zastał go w domu. 
„Powiedział mi, że Jezus i apostołowie zwracali się do siebie per «ty», potem po-
prosił mnie, abym się bardzo modlił do św. Stefana, a także za niego. Udzielił mi 
błogosławieństwa i poczułem, że wzrastam z wielką mocą. Był to z pewnością 
najpiękniejszy dzień mego życia” – zwierzał się rozradowany Cavizza. 
 Papież Franciszek nie chce, aby jego sekretarze decydowali, z kim ma 
się spotykać. Powiedział to papież w rozmowie ze swoim przyjacielem ar-
gentyńskim pisarzem Jorge Milla.  Opublikował on treść rozmowy na stronie 
internetowej: www.terredamerica.com. Papież skarżył się Milli, że wprowadzenie 
jego metod pracy napotyka często na trudności ze strony wieloletnich "szefów" w 
służbie Stolicy Apostolskiej. Równocześnie podkreślił w rozmowie, że byłby 
"głupi", gdyby nie brał sobie do serca rad takiej osobowości jak Benedykt XVI. 
Franciszek wyraził swój wielki podziw dla "skromności i mądrości" swojego po-
przednika. Niemniej jednak musi podwoić swoje wysiłki, aby jego otoczenie nie 
dyktowało mu jego porządku dziennego.  
 Papież – kibic 
Jako dziecko, mimo słabowitego zdrowia (miał usunięte jedno płuco), grał w ko-
szykówkę i piłkę nożną. Kibicował także miejscowej drużynie San Lorenzo de Al-
magro Buenos Aires. Klub, jeden z pięciu największych w kraju, chlubi się tym, że 
papież jest jego honorowym członkiem. Numer jego legitymacji to 88235. Papież 
nie przywiązuje żadnej wagi do rzeczy materialnych, z jednym tylko wyjątkiem. Są 
to pamiątki związane z jego ukochanym San Lorenzo: koszulka klubowa, kawałek 
podłogi ze starej sportowej hali i fotografia stadionu „El Gasometro”. 
 Zanim został papieżem 
 Nigdy nie zrobił prawa jazdy i nigdy nie miał kierowcy. Nawet jako arcybi-
skup po Buenos Aires przemieszczał się komunikacją miejską, chętniej autobu-
sem niż metrem, bo jak tłumaczył, "z autobusu więcej widać". Do 26 lutego 2013 
r. zajmował mieszkanie na drugim piętrze w budynku należącym do Kurii, naprze-
ciwko Plaza de Mayo (przy tym samym placu znajduje się siedziba prezydenta - 
Casa Rosada). Prowadził skromne proste życie. Wstawał przed piątą, nie używał 
komputera ani telefonu komórkowego, nie oglądał telewizji. Uwielbia filmy z Titą 
Merello. Odkąd został arcybiskupem, miał do pomocy trzy zakonnice, ale gdy 
przychodzili goście, sam robił herbatę czy kawę. Bywało, że sam gotował. 

  Papież Franciszek — niekonwencjonalnie Nr 10/83 

Przygotowała Magdalena Balska 
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Na Adwent roku 2003 biskupi polscy wystosowali specjalny list pasterski po-
święcony znaczeniu pięciu przykazań kościelnych. Dali w nim wykładnię poszcze-
gólnych przykazań. Między innymi wymienili święta nakazane, obowiązujące w 
Polsce, czyli te liturgiczne uroczystości poza niedzielą, w które katolik powinien 
pójść na Mszę św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Są to: Boże Naro-
dzenie (25 grudnia), Nowy Rok - Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Objawienia Pań-
skiego (6 stycznia), Boże Ciało, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 
sierpnia) i Wszystkich Świętych (1 listopada). Są to wszystko dni wolne od pracy. 
Na temat zakazu zabaw biskupi napisali wtedy: „Powstrzymywanie się od zabaw 
obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Przypominamy w ten 
sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszano-
wali dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu".  

Najnowsza korekta dotyczy czwartego przykazania. Powstrzymanie się od 
udziału w zabawach obowiązuje już tylko w Wielkim Poście. Zrezygnowano z te-
go zakazu w każdy piątek. Warto jednak powtórzyć, że przykazania kościelne są 
„niezbędnym minimum" praktyk religijnych, a więc nikt nie zachęca do organizo-
wania hucznych imprez w piątki. Ten dzień nadal pozostaje dniem pokutnym. 
Konkretnym znakiem charakteru tego dnia pozostaje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. Nieraz słyszę takie głosy: „a co to za pokuta, przecież ryby czy 
sery bywają smaczniejsze niż mięso". Owszem, ale tego typu opinie są zwykle 
usprawiedliwieniem niepodejmowania żadnej pokuty. To prawda, nie liczy się lite-
ra, ale duch. Więc zachowaj wstrzemięźliwość od mięsa w duchu posłuszeństwa, 
a od serca dołóż do tego, np. rezygnację z telewizji, papierosa, komputera, impre-
zy czy podjęcie konkretnej pomocy komuś w potrzebie. 

SENS PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 
Czym właściwie są przykazania kościelne? Można powiedzieć, że są one 

symbolicznym, skrótowym przypomnieniem, że oprócz Bożych przykazań istnieje 
także pozytywne (spisane) prawo kościelne. Pięć przykazań to swego rodzaju 
minimalny wypis ze znacznie obszerniejszego zbioru różnych zaleceń, które za-
warte są w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w innych tekstach prawnych Kościo-
ła. Prawo kanoniczne kieruje się podstawową zasadą zamieszczoną w ostatnim 
kanonie aktualnego kodeksu: salus cmimarum suprema lex (zbawienie dusz jest 
najwyższym prawem). Ta sama zasada przyświeca przykazaniom kościelnym.  

Na przestrzeni wieków zmieniało się prawo kościelne, tak samo zmieniały 
się przykazania kościelne. Ich sens pozostaje jednak taki sam. Kościół konkrety-
zuje w ten sposób wymagania przykazania miłości Boga i bliźniego, uwzględnia-
jąc okoliczności danego czasu czy wyzwania epoki. Posłuszeństwo Kościołowi 
jest jednym z wymiarów naszej wiary. Być może dziś najbardziej kontestowanym, 
trudnym do zrozumienia i przyjęcia. W naszej kulturze akcent pada bardziej na 
jednostkę niż na wspólnotę. W takim klimacie i wiara ulega silnej „prywatyzacji", 
zarówno w sferze przekonań, jaki i postaw. Ja sam decyduję, w co wierzę, w co 
nie. Ja sam wybieram, które przykazania mają sens, a które uważam za 
„niedzisiejsze" i nie przejmuję się nimi Taka „wyborcza" (Y) postawa jest dziś 
modna. Ale niepostrzeżenie niszczy się w ten sposób samą istotę wiary. 

Po co nam są przykazania kościelne5 

GN 28/2013 ks Janusz Wiśniewski 
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Nie wszyscy Słowianie byli tak oddaleni od źródła ewangelizacji, jak Poła-
bianie, Morawianie lub tym bardziej Polacy; Słowianie południowi, a zwłaszcza 
bałkańscy, mieli w pobliżu patriarchat carogrodzki. Schizma wybuchła już, lecz 
jeszcze nie była trwała; nawracanie tamtejszych Słowian i Bułgarów mogło było 
padać i na tę i na ową stronę. Ale jak na północy przeszkadzała nawróceniom 
niechęć do niemczyzny, tak na Bałkanach opierano się zwierzchnictwu cesarstwa 
bizantyńskiego. 

Wtedy dwaj uczeni mężowie powzięli śmiały zamiar, żeby ustanowić dla 
Słowian osobny obrządek. Byli to św. Cyryl i Metody, bracia, rodem z miasta So-
lunia (po grecku Saloniki). Mieli za sobą dużą praktykę życiową, nim się zabrali 
do tworzenia nowości. Metody był namiestnikiem cesarskim w jednej prowincji, a 
Cyryl bibliotekarzem u patriarchy w Carogrodzie. Rzucili jednak te zaszczytne 
stanowiska, żeby się poświęcić misjonarstwu. Przez kilka lat przygotowywali się w 
duchowym skupieniu w klasztorze na górze Olimpie, potem udali się pomiędzy 
ludy turańskie, do państwa Chazarów, które istniało (chociaż tylko przez półtora 
wieku) pomiędzy rzekami Wołgą a Donem (a więc w późniejszej Rosji południo-
wej). Tam misja ich miała wielkie powodzenie.  Nabrawszy doświadczenia, po-
wrócili na Bałkany. Dokonali nawrócenia księcia bułgarskiego. 

Na nowy język liturgiczny wybrali jedno z narzeczy języka bułgarskiego, 
mianowicie macedońskie. Nie tylko przetłumaczyli na ten język księgi liturgiczne, 
ale obmyślili też stosowne abecadło, nazwane głagolicą (wyraz "głagol" oznacza 
dźwięk) i poczęli szerzyć nowy obrządek Cerkwi bizantyńskiej. Ale Bizancjum te-
mu nie sprzyjało, wymagając jednostajności; popadli święci bracia w niełaskę w 
Carogrodzie także z tego względu, że obstawali bezwarunkowo za jednością z 
Rzymem. 

Wieść o obrządku słowiańskim szerzyła się szybko w świecie i dotarła do 
księcia Rastyca. Zaprosił świętych braci na Morawy, dokąd przybyli w r. 863. Nie 
chcieli jednak, żeby organizacja kościelna w państwie wielkomorawskim podlega-
ła patriarsze carogrodzkiemu, lecz poddali ją bezpośrednio papieżowi rzymskie-
mu. Nie wprowadzali też ksiąg liturgicznych obrządku słowiańsko-bizantyńskiego, 
lecz dokonali nowych tłumaczeń, mianowicie mszału i innych ksiąg łacińskich, 
jakich się używało w obrządku rzymskokatolickim. W taki sposób powstawał ob-
rządek rzymsko-słowiański; w języku starobułgarskim nabożeństwo zupełnie takie 
samo, jakie odprawiano w języku łacińskim. 

Z powodu różnicy języka i abecadła obrządek ten był niedostępny dla du-
chowieństwa niemieckiego. Nie mogąc tego czytać, nie wiedząc, co tam jest, rzu-
cili Niemcy podejrzenie, że bracia soluńscy szerzą jakąś herezję. A właśnie w 
cztery lata po przybyciu tych apostołów słowiańskich na Morawy w r. 867 patriar-
cha carogrodzki Focjusz zrywał znowu z Rzymem. Zaskarżyli tedy biskupi nie-
mieccy braci soluńskich przed Stolicą Apostolską. Oni sami od razu do Rzymu się 
wybrali w tym samym właśnie roku 867, a gdy dzieło swe przedstawili papieżowi 
Adrianowi II, Ojciec święty wyświęcił ich na biskupów. Niestety, św. Cyryla dosię-
gła w Rzymie śmierć 14 lutego 869 r. Liczył zaledwie 42 lata, a jakież zdążył poło-
żyć zasługi.  

 Początki chrześcijaństwa w Polsce 

F.Konieczny swięci w dziejach Narodu Polskiego, Agata Trojanowska 
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Psychologowie badający mechanizmy przemocy w rodzinie doszli do wnio-
sku, że najczęściej można zaobserwować cykl przemocy składający się z trzech 
faz. W zależności od okresu w życiu rodziny fazy te przebiegają z różnym nasile-
niem i mogą trwać krótko lub wiele lat. 

 Pierwsza faza to narastanie napięcia. Sprawca przemocy staje się drażliwy, 
nerwowy, zdarzają mu się dni milczenia lub napady agresji. Jeżeli jest alkoholi-
kiem, może zacząć więcej pić. Może dochodzić do drobniejszych aktów przemo-
cy, np. krzyków, wyzwisk, poniżania ofiary (jest to przemoc słowna). Wszyscy 
domownicy wyczuwają wtedy, że dzieje się w domu coś niedobrego, narasta na-
pięcie. Czasami, gdy przemoc na stałe wpleciona jest w stosunki rodzinne, ofiara 
przeczuwa, co się potem wydarzy. Jest wtedy zdenerwowana, może mieć kłopoty 
ze spaniem i nie mieć apetytu. W tej fazie ofiary stosują różne metody radzenia 
sobie z trudną sytuacją. Często zaprzeczają temu, co się dzieje, czasem tłuma-
czą sprawcę, czują się odpowiedzialne za jego zachowania. Faza pierwsza może 
trwać bardzo krótko, może też ciągnąć się wiele lat. Może być tak, że związek 
bardzo długo trwa w pierwszej fazie, a potem nagle wydarza się coś, co zmienia 
sytuację i następuje eskalacja przemocy. Dochodzi wtedy do fazy drugiej, a po-
tem cykl zaczyna się coraz częściej powtarzać. 

 Druga faza to ta, w której następuje eksplozja agresji. To faza stosowania 
przemocy w jej najostrzejszej formie (do przemocy słownej dochodzi jeszcze 
przemoc fizyczna z uszkodzeniem ciała i zabójstwami). Charakterystyczny dla 
niej jest moment utraty kontroli nad sytuacją. Dotyczy to zarówno ofiary, jak i 
sprawcy przemocy. 

 Trzecia faza to tzw. miodowy miesiąc. Sprawca zaczyna okazywać skruchę. 
Może się obawiać konsekwencji swojego wybuchu lub naprawdę mieć wyrzuty 
sumienia i chcieć naprawić swój błąd. Zaczyna się zachowywać jak doskonały 
partner. Jest to faza kluczowa dla trwania zjawiska przemocy w rodzinie. Ofiara 
zaczyna mieć nadzieję, że jej partner się zmienił, że te zmiany są trwałe i że ataki 
agresji już się nie powtórzą. Dlatego pozostaje w krzywdzącym związku. Tymcza-
sem cykl przemocy wkrótce się powtarza. Z czasem faza trzecia jest coraz krót-
sza, a ataki agresji coraz bardziej gwałtowne. Faza miodowego miesiąca zanika, 
a ataki agresji i akty przemocy pojawiają się na co dzień. Zaczynają działać wtedy 
inne mechanizmy, które powodują, że ofiara nie odchodzi od sprawcy. Zawsze, 
żeby istniał kat, musi istnieć jego ofiara. 

 Przedstawiciele organów sprawiedliwości zazwyczaj nie wiedzą, dlaczego 
ofiara przestępstwa znęcania się najpierw składa zawiadomienie o przestępstwie, 
a potem odmawia współpracy z organami sprawiedliwości, czemu ciągle się wa-
ha, czemu jest niezdecydowana. Taki brak zrozumienia dotyczy czasami też 
przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie. 
Aby skutecznie pomagać, trzeba zrozumieć, że życie ofiar przemocy w rodzinie 
biegnie według tego cyklu i pomoc takiej osobie nie w każdej z faz cyklu jest tak 
samo skuteczna. 

Cykl Przemocy Nr 10/83 

Artykuł Małgorzaty Łojkowskiej „Psychologiczne mechanizmy przemocy” 
Opracowała Ewa Dąbrowska 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie� 
 
Nauki mędrca 
 Pewien stary mędrzec miał syna, który nie chciał wychodzić z domu, ponie-

waż miał kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Lękał się zatem, że ludzie bę-
dą się z niego naśmiewać. Ojciec tłumaczył mu, że nie należy nigdy słuchać tego, 
co mówią inni i postanowił mu to udowodnić. 

 -  Jutro - powiedział - pójdziesz ze mną na bazar! 
 Opuścili dom wczesnym rankiem; stary mędrzec na grzbiecie osła, a syn 

pieszo u jego boku. Kiedy przybyli na miejsce, tamtejsi kupcy nie mogli powstrzy-
mać się od szemrania: 

 - Spójrzcie na tego człowieka, litości nie ma! Wypoczywa na grzbiecie osła, 
a swemu biednemu synowi każe iść pieszo. 

 Mędrzec powiedział do syna: 
 - Dobrze słyszałeś? Jutro znów przyjedziesz ze mną na bazar. 
 Następnego dnia mędrzec i jego syn postąpili odwrotnie: chłopiec usiadł na 

grzbiecie osła, a starzec szedł u jego boku. Przy wejściu na plac targowy byli już 
ci sami kupcy. 

 - Spójrzcie na to niewychowane dziecko – mówili. – Siedzi spokojnie na 
grzbiecie osła, gdy jego stary ojciec musi wlec się w pyle drogi. Podobny widok – 
cóż to za nieszczęście! 

 -  Dobrze słyszałeś? - zapytał ojciec syna. – Jutro znów przyjdziesz ze mną 
na bazar. 

 Trzeciego dnia wyruszyli pieszo, ciągnąc za sobą osła na postronku. 
 - Spójrzcie na tych dwóch idiotów – drwili kupcy. – Idą pieszo, jakby nie 

wiedzieli, że osły są po to, żeby na nich jeździć. 
 - Dobrze słyszałeś? – zapytał mędrzec. – Jutro znów przyjdziesz ze mną 

na bazar. 
 Czwartego dnia, kiedy opuszczali dom, obydwaj siedzieli na grzbiecie osła. 

Kupcy przy wejściu na plac dali upust swojemu oburzeniu: 
 - Co za wstyd! Spójrzcie na tych dwóch! Nie mają żadnej litości dla tego 

biednego zwierzęcia! 
 Piątego dnia przyszli na targowisko, niosąc osła na swoich barkach. Kupcy 

skwitowali to wybuchem śmiechu: 
 - Spójrzcie na tych dwóch głupców, którzy niosą osła, zamiast go dosiadać! 
 Mędrzec podsumował to wszystko takim wnioskiem: 
 - Drogi synu, jak słyszałeś, cokolwiek w życiu zrobisz, ludzie zawsze będą 

mieli ci coś do zarzucenia. Dlatego nie wolno przejmować się ich zdaniem: rób to, 
co wydaje ci się słuszne i idź swoją własną drogą. 

 W życiu często jesteśmy niewolnikami  opinii innych ludzi. „Co o mnie po-
wiedzą, jeśli publicznie zabiorę głos? Co pomyślą, jeśli opowiem się po jakiejś 
stronie?” A tymczasem życie to szukanie własnej drogi. Czy umacnianie samego 
siebie nie jest warte podjęcia czasem ryzyka jakichś niepochlebnych sądów? 

  Filozofia dla dużych i małych 

Przygotowała z wykorzystaniem Bajek  filozoficznych  Beata Kapowicka 

Nr 10/83 
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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) 

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 

Nr 10/83 

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! 

Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie wnętrze, 

Oznacza w szczególności sumienie.  

Jeśli czujesz się samotny,  

Postaraj się odwiedzić kogoś, 

Kto jest jeszcze bardziej samotny.  

Z Błogosławionym - Janem Pawłem II do nieba 
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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 zapra-
szam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
- ze Stróżewka, od skrzyżowania do Państwa Plewińskich na 5 października. 

- ze Stróżewka tzw. środek na 12 października,  

- ze Stróżewka osiedle „Polski Dom” na 19 października,  

- ze Stróżewka nr 49 - 72 na 26 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 wznawia działalność świetlica „Przystanek”. Zapra-
szamy dzieci z całej parafii. Proponujemy naszym najmłodszym zajęcia: teatralne, 
plastyczne, naukę języka angielskiego i  korepetycje. Prosimy także rodziców, 
aby dobrowolnie włączyli się w działalność świetlicy.  Zapisy w  zakrystii.  

Proboszcz ks. Janusz Wiśniewski 

Nr 10/83 

Dnia 24 października (czwartek) godzina: 1830  
Wyjazd: godz.1600 - Parking koło kościoła   
Koszt  -  60 zł 
Operetka Franciszka Lehara  jest kopalnią najpopularniejszych melodii.. Przed-
stawia perypetie bohaterów i nie sili się na głębię treści jak to jest w  operach  
dramatycznych, scenicznych. Tu raczej należy wsłuchać się w śpiew, stroje, de-
koracje, tańce i melodie.  
Zapraszam do udziału ks. prof. H. Chamski 

W październiku rozpoczynamy coroczne miesięczne spotkania dla kandydatów 

do bierzmowania /po Mszy św.  o godz. 1130/ i rodziców dzieci komunijnych /po 

Mszy św. 930/. Bardzo proszę o poważne potraktowanie naszych spotkań i aktyw-

ny udział w nich.  Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu odbędzie się 11 

maja 2014 r. na Mszy św. o godz. 930. Termin Uroczystości udzielenia sakramen-

tu bierzmowania podam w późniejszym terminie po  ustaleniu z Kurią Diecezjalną 

w Płocku. 

 Wyjazd do teatru muzycznego w Łodzi na „Wesołą Wdówkę” 
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Niedziela Dzień  
powszedni  

Terminy 

Wt.-

Sob. 
1-5   1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/  

1800 msze św.  

Pi.  4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.  

Nd. 6 XXVII NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. ODPUST PARA-

FIALNY 

Pon.-

Sob 
7-12   1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 13 XXVIII NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., różaniec 

Po.-

Sob. 

14-19   1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 20 XXIX NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla ro-

dziców dzieci komunijnych 

1130 msza św., spotkanie dla 

kandydatów do bierzmowania 

Po.-

Sob. 

21-26   1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 27 XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-

Sob. 
28-31   1730 różaniec /poniedziałek i śro-

da dla dzieci/ 

1800 msze św.  

Dzień    


