
 

 

Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 
www:parafia-rogozino.eu 

GRUDZIEŃ 2013 
Nr 12/85 

Pismo bezpłatne  

 
 

Radość 
 

Jak Ci dziękować, żeś mi dał tak wiele 
Iż jestem w życiu jak ów gość przygodny,  

Co zaproszony został na wesele  
niespodziewanie  

i nie odszedł głodny.  
 

Jesień ma złotą  pogodą się głosi  
O pełnym ciszy, łagodnym wieczorze,  

I rozczulone serce moje  wznosi  
Okrzyk zachwytu: Bóg Ci zapłać, Boże ! 

 
Duszą spokojną wstecz się nie oglądam  

Za przeszłym dobrem,  
które już nie wróci,  

I w swej radości niczego nie żądam,  
Tylko dziwię się, że radość  

smuci. 
Leopold Staff 

 

 

2 

Nr 12/85 

Patriotyzm – jakże różne ma oblicza w naszej ojczyźnie i jakże indywidualne 
mamy jego poczucie. Zwłaszcza współczesny patriotyzm jest pojęciem trudnym 
do ujęcia w jedną prostą definicję. Każda epoka ma swój wzór bohatera i patrioty. 
Trudno wymagać od współczesnych ludzi, żeby byli niczym Karol Levittoux  . Dziś 
nie ma bowiem potrzeby zawiązywania spisków i ryzykowania życia w walce o 
niepodległość. Ale czy to znaczy, że jesteśmy zwolnieni z jakiegokolwiek obo-
wiązku wobec swojej ojczyzny? I to bez względu na to, czy mamy na myśli wielką 
ojczyznę – Polskę, czy tę zupełnie małą: swój dom, wieś czy region. 

Patriotyzm jest wciąż obecny w społeczeństwie; jest czymś niezwykle ważnym 
i - na szczęście - nie odchodzi w przeszłość, a zachodzące procesy nie zagrażają 
jego istnieniu. Każdy może kształtować się takim, jakim chce być, ale człowiek, 
który nie określił własnej tożsamości, miota się, żyje w zagubieniu, nie wie, kim 
jest. Wyraźnie widoczne jest też to, że współcześnie ludzie nie tylko młodzi coraz 
mniej doceniają wartość społeczności. Jest to taki patriotyzm „warunkowy”: je-
stem patriotą, jeśli ta społeczność mi coś daje, jeśli ja z tego korzystam –  oczywi-
ście te oczekiwania są wyznaczone moimi aspiracjami, a nie w sposób obiektyw-
ny. Kiedyś dziadkowie wpajali młodym ludziom postawy patriotyczne. Dzisiaj trud-
no już znaleźć rodziny wielopokoleniowe, które przekazywałyby dzieciom warto-
ści, a rodzicom wciąż brakuje czasu. Mamy problem ze spójnością tego przekazu, 
bo główny jego ciężar spoczywa na mediach i szkole. Wielką rolę mają tu do ode-
grania władze państwowe, to one  wskazują właściwe  i godne postawy, inspirują 
działania narodowotwórcze – poprzez działalność  szeregu instytucji i organizacji. 
Jedną z takich instytucji jest np. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie, powołana przez Sejm RP. Rada z jej przewodniczącym, profesorem 
Wł. Bartoszewskim, jest jedynym w Polsce organem państwowym inicjującym i 
koordynującym działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i 
miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i za 
granicą. Rada realizowała program upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, odbu-
dowę Cmentarza Obrońców Lwowa, wielu cmentarzy żołnierzy polskich z walk i 
wojen XIX i XX w., w tym m.in. powstańców listopadowych i styczniowych, żołnie-
rzy Września 1939 r. i Armii Krajowej na Kresach Wschodnich. 
      Z tym większą satysfakcją należy podkreślić, że ta szacowna instytucja real-
nie popiera działania w kwestii odbudowy w Rogozinie Pomnika Niepodległości 
(Monumentu z rozmysłem zniszczonego przez hitlerowców) oraz, że deklaruje 
całkowite  jego sfinansowanie. Także Minister Kultury p. Bogdan Zdrojewski 
wspiera wieloletnie działania Społecznego Komitetu Odbudowy ( L. Przedpełski, 
K. Frączkowski, A. Gąsecki, M. Wąsowski, K. Czerwiński) oraz ks. Proboszcza J. 
Wiśniewskiego, p. W. Hińca i bardzo wielu innych osób dobrej woli. To budujące 
dla nas obywateli, że Państwo znajduje pieniądze na dziedzictwo narodowe, nie 
korzystając przy tym z  naszych szczupłych funduszy gminnych, które są nam 
konieczne na: szkoły, drogi, transport, kanalizację etc  
    Odbudowa Monumentu byłaby wielką chwilą w historii naszej lokalnej społecz-
ności i czytelnym przekazem dla następnych pokoleń, że my pamiętamy i jeste-
śmy wdzięczni za ofiarę życia złożoną przez naszych lokalnych patriotów . 

Spacerkiem po okolicach parafii 

Krzysztof Czerwiński 
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Od wieków młodzi ludzie rozwijali się w społeczeństwie w kontakcie z rówie-

śnikami, uczyli się wzajemnie współpracy i przestrzegania norm społecznych. 
Współcześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem przyjaźni wirtualnych. Dzieci 
spotykają się w szkołach, gdzie uczą się rywalizacji oraz w domach. Szczególnie 
spotkania w domach to zazwyczaj wirtualnie, przed komputerem. Rozmawiają za 
pomocą komunikatorów, aktywnie działają na portalach społecznościowych, grają 
wspólnie w gry komputerowe. To też pewien sposób komunikacji - na miarę XXI 
wieku- ale z pewnością niewystarczający do tego, aby dzieci mogły w pełni rozwi-
nąć swój potencjał. 

Zapewniając swoim dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśni-
kami i robienia czegoś ważnego wspólnie- nie przeciwko sobie- pozwala się im 
nie tylko na nawiązanie nowych, wartościowych przyjaźni, ale też wszechstronnie 
je rozwija i umożliwia odkrywanie swoich pasji i mocnych stron. Świetnie przygo-
towuje do dorosłego życia w naszym wymagającym społeczeństwie oraz do od-
nalezienia się na zmien-
nym rynku pracy.  

 
Świetlica Przystanek 

rozpoczęła swoją działal-
ność w 2012 roku dzięki 
wsparciu radzanowskiego 
CKiS i rogozinińskiej  spo-
łeczności. Zajęcia prowa-
dzone były i są ciągle pro-
wadzone przez wolonta-
riuszy. Prowadzący prze-
kazują swoją wiedzę, 
umiejętności, pomysły, a 
dzieci mogą spędzać  swój wolny czas w sposób wesoły i produktywny. 

 
W tym roku w działalność świetlicy zaangażowali się w dużej mierze rodzice. 

Ich pomoc i wsparcie jest bezcenna. Dlatego została poszerzona oferta działalno-
ści o dodatkowe zajęcia: nauka rysunku (poniedziałek w godz. 18-19), matematy-
ka (wtorek w godz. 18-19), kółko teatralne (środa w godz. 18-19) i język angielski 
(czwartek w godz. 18-19). W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez media i 
rozrywkę elektroniczną, zajęcia, które w formie rozrywkowej angażują dzieci spo-
łecznie i intelektualnie, są  niezwykle ważne i cenne. Same dzieci wyrażają 
ogromną chęć udziału w zajęciach. Adam, uczeń podstawówki, chciałby cały czas 
przebywać na Świetlicy, ponieważ jest „fajna atmosfera”. Natomiast Martyna, lat 
5, „lubię rysunki z p. Andrzejem i ciągle uczę się ładnie i dokładnie kolorować”. 
Daria natomiast czeka na zajęcia teatralne w napięciu, jak sama opowiada: „lubię 
być aktorką i grać różne osoby”.  

  

Świetlica „Przystanek” 
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Świetlica „Przystanek” 
 
Pragniemy, jak w ubiegłym roku zorganizować kulig, okolicznościowe bale np. 

andrzejkowy. Dzieci i młodzież czynnie uczestniczyli w życiu naszej parafii. Biorą 
udział w Jasełkach, prowadzą Drodze Krzyżowej, czynnie uczestniczą w corocz-
nym kolędowaniu na rzecz płockiego hospicjum.  

Oferta świetlicy Przystanek skierowana jest nie tylko do dzieci, ale też do mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej. Zapraszam młodych ludzi w każdą sobotę w godz. 
9-15 do świetlicy.  

Pragniemy stworzyć "Dzień otwarty" dla młodych ludzi, którzy lubią spotykać 
się i robić razem ciekawe rzeczy- grać na instrumentach, w gry karciane- np. po-
pularne Magic the gathering, w planszowe RPG. Proponujemy rozmawiać na inte-
resujące tematy, dzielić się swoją twórczością literacką (znamy wielu młodych 
pisarzy fantasy, może pojawią się kolejni chętni do posłuchania i przedstawienia 
swoich dzieł?) 

W pierwsze soboty miesiąca o godz. 16 odbywa Wieczór Rozmów przy kawie. 
Jest to świetna okazja na wymianę zdań i pomysłów odnośnie życia codziennego 
oraz możliwość zaangażowania się w pracę na rzecz osób potrzebujących. Za-
chęcamy większą rzeszę kobiet do uczestniczenia w tych spotkaniach - dla siebie 
samych i dla dobra innych ludzi. 

W najbliższych planach znajduje się zorganizowanie nauki gry na instrumen-
tach. Zajęcia te są jednak uzależnione od posiadania instrumentów. Innym waż-
nym zadaniem problem pomocy innym ludziom. Pragniemy przy pomocy Stowa-
rzyszenia „Nadzieja dla Wszystkich”, parafii oraz lokalnej społeczności utworzyć 
Bank Żywności. Celem statutowym działania takiej instytucji jest pozyskanie żyw-
ności oraz racjonalne rozdzielenie jej w obrębie społeczności, grup, rodzin i osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Udzielanie pomocy 
żywnościowej to forma przywracania godności osobie uzyskującej wsparcie i po-
moc w realizacji jej planów. 

Rozpoczynając nowy rok działalności świetlicy Przystanek, pragnęłabym pod-
kreślić, że tak wiele osób wśród nas jest chętnych do pomocy innym.  

Te działania 
nie byłyby możli-
we bez zaanga-
żowania i aktyw-
nego udziału lo-
kalnej, społecz-
ności, za co je-
stem ogromnie 
wdzięczna i skła-
dam wszystkim 
słowa podzięko-
wania.  

Agata Trojanowska 
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 Jak po chrześcijańsku mieszać się do polityki?  
O sprawowaniu władzy i obowiązkach obywatelskich mówił Papież Franciszek 

podczas jednej z porannych Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Zachęcił też do mo-
dlitwy w intencji rządzących. W homilii nawiązał do czytania z Pierwszego Listu 
św. Pawła do Tymoteusza, gdzie apostoł właśnie taką postawę zaleca wiernym. 
Ojciec Święty zaznaczył przy tym, że podstawowym warunkiem dobrego sprawo-
wania władzy jest miłość do podległych sobie ludzi. To z kolei zakłada pokorę, 
czego przykład dał król Dawid.  

„Nie da się rządzić bez miłości do ludu i bez pokory! – stwierdził Franciszek. – 
A każdy, kto ma podjąć się służby rządzenia, musi postawić sobie dwa pytania: 
Czy kocham mój lud, by lepiej mu służyć? Oraz: Czy jestem pokorny i słucham 
różnych innych opinii, by wybierać najlepszą drogę? Jeśli nie stawia się tych py-
tań, rządy nie będą dobre. A rządzący, mężczyzna czy kobieta, który kocha swój 
naród, to człowiek pokorny”. 

Z drugiej strony, jak zaznaczył Papież, św. Paweł, mówiąc o modlitwie za kró-
lów i sprawujących władzę, dodaje: „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokoj-
ne”. Jak zaznaczył Franciszek, nie chodzi tu o to, by nie zajmować się polityką: 

 „Nikt z nas nie może powiedzieć: «Mnie to nie obchodzi, to oni rządzą...». O 
nie, ja jestem odpowiedzialny za ich rządy i muszę czynić co się da, by rządzili 
dobrze, i muszę robić, co w mojej mocy, uczestnicząc w polityce. Polityka, jak 
powiada nauka społeczna Kościoła, jest jedną z najwznioślejszych form miłości, 
ponieważ oznacza służbę dobru wspólnemu. Nie można zatem umywać rąk. 
Wszyscy muszą coś z siebie dać!”. 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że jest powszechnym zwyczajem źle mówić o 
rządzących i ich porażkach. Widać to w mediach, gdzie stosuje się wręcz rodzaj 
nieustannego „batożenia” polityków. Tymczasem, jak zauważył Papież, rządzący 
to owszem grzesznik, podobnie jak król Dawid, „ale moim obowiązkiem jest 
współpracować z nim opinią, słowem, także upomnieniem, bo przecież wszyscy 
mamy mieć udział w dobru wspólnym”. Franciszek zdementował też opinię, jako-
by dobry katolik nie mieszał się do polityki. 

„Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie co najlepsze, aby rządzący 
mógł rządzić – powiedział Papież. – Jednak co takiego najlepszego możemy dać 
rządzącym? Modlitwę! I o tym właśnie mówi Paweł, zalecając modlić się «za 
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę». Ale, ktoś po-
wie, przecież to zły człowiek, powinien skończyć w piekle...  

Módl się za niego, by mógł rządzić dobrze, by kochał swój naród i jemu służył, 
by nabrał pokory! Chrześcijanin, który nie modli się za rządzących, nie jest do-
brym chrześcijaninem!  

Ale jak tu się modlić za takiego, który mi nie pasuje...?  
Proś, aby się nawrócił!  
Trzeba jednak modlić się.  
I nie ja to mówię, ale św. Paweł,  
Słowo Boże”.  

Papież:  Nr 12/85 

Na podstawie Radio Vaticana 2013  Przygotowała Magdalena Balska 
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Parę tysięcy lat temu, zazdrosny o przeszłość i sławę swoich poprzedników, 

cesarz chiński postanowił, że historia zacznie się liczyć od dnia, w którym wstąpił 
na tron. Wcześniej miała być pustka. W pierwszej kolejności należało zniszczyć 
pamięć. Archiwa państwowe, kroniki królestwa i biblioteki wydano na pastwę pło-
mieni. Ale próba unicestwienia historii nie powiodła się. Z narażeniem życia wyno-
szono nadpalone dokumenty lub ukradkiem sporządzano ich kopie. Cesarz prze-
konał się, że przeszłość nie umiera, dopóki ktoś pamięta o zdarzeniach oraz o 
ludziach, ich czynach i myślach, bo pamięć pozostaje najważniejszą częścią toż-
samości.  

 
W takim kraju jak Polska może widać to wy-

raźniej niż gdzie indziej, zwłaszcza na przełomie 
wieków i tysiącleci. Taką sytuację graniczną 
właśnie przeżywamy — kończy się wiek dwu-
dziesty i zarazem drugie tysiąclecie. 

 
Jakie było milenium, które mija?  
 
Można w skrócie napisać, że ten czas nas 

ukształtował. Umocnił w wierze. Nadał odręb-
ność kulturową, dzięki czemu staliśmy się naro-
dem, który zbudował własne państwo. W XV i 
XVI wieku osiągnęło ono wyżyny swojego zna-
czenia i potęgi. W ciągu tysiąclecia nie brako-
wało dramatycznych prób, upadków i klęsk. By-
wało, że dźwigaliśmy się z nich z trudem, lecz 
jako zbiorowość posiadaliśmy wystarczające 
zasoby nadziei. Nie ulega wątpliwości, że była 
ona darem Bożym. Najpełniej dar ten uze-
wnętrzniał się przez znaki czasu. Szczególnie 
czytelne stawały się one dzięki obecności, życiu 
i przykładowi polskich świętych, których portrety przypomnimy na łamach „Gościa 
Niedzielnego” w wakacyjnym cyklu „Śladami świętych przez tysiąclecie”. 

  
Każda trudna epoka miała swoich świętych. Dla kolejnych pokoleń pozostają 

oni przede wszystkim świadkami żywej wiary, sługami i służebnicami Boga oraz 
ludzi. Pochodzili z najróżniejszych środowisk. Byli wśród nich duchowni i świeccy, 
osoby z koroną królewską na głowie i ludzie prości. Już sama ich obecność nada-
je sens przemijającym wiekom.  

W kolejnych numerach gazetki przedstawię sylwetki niektórych polskich świę-
tych, którzy tak bardzo wpłynęli na duchowy wymiar kończącego się milenium. 

Święci i błogosławieni 

Przygotowano na podstawie Opoka 
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W piątym miesiącu życia większość dzieci zdobywa podobne umiejętności 

motoryczne jak w czwartym - aczkolwiek już na tym etapie ukazują się ich tempe-
ramenty i upodobania. Na ogół zdrowe dzieci, spędzające sporo czasu na brzu-
chu (najlepiej na podłodze), potrafią mocno trzymać główkę, podnieść klatkę pier-
siową, opierając się na przedramionach, wyciągać ręce po przedmioty i chwytać 
je całą dłonią, podciągane do pozycji siedzącej utrzymują głowę w jednej linii z 
tułowiem (tzw. próba trakcji, nie powinno się wykonywać jej w domu- częste pod-
ciąganie dziecka do siedzenia jest zbyt obciążające dla organizmu dziecka).     

Dziecko w tym wieku często piszczy z zadowolenia, może krzyczeć ze złości, 
jego wzrok jest na tyle rozwinięty, że dostrzega nawet bardzo małe przedmioty 
(trzeba bardzo uważać, gdyż może je chwycić i zjeść). Część dzieci już w tym 
wieki potrafi chwilę posiedzieć bez podparcia (nie wolno jednak sadzać dziecka w 
tym wieku, a najlepiej, żeby siedziało dopiero wtedy, gdy samo usiądzie- będzie 
to znak, że jego kręgosłup jest przygotowany na ten wyczyn- dzieje się to na ogół 
dopiero około 8-9 miesiąca). Niektóre niemowlęta w tym miesiącu wykonują swo-
je pierwsze próby przewrotów z brzucha na plecy i odwrotnie, pierwsze próby do-
tarcia do pożądanego przedmiotu lub zdobycia go za pomocą przyciągania, zda-
rzają się też pierwsze próby podciągania się do stania - rodziców na ogół cieszy, 
że ich maleńkie dziecko chce stać, jednak fizjoterapeuci zgodnie twierdzą, że nie 
należy do tego zachęcać, a najlepiej udaremniać te próby, miejscem najlepszym 
do rozwoju dziecka w piątym miesiącu nadal jest podłoga, najlepszą pozycją- na 
brzuszku; zbyt wczesne wstawanie może doprowadzić do tego, że dziecko nie 
będzie czuło potrzeby czworakowania, które jest niezwykle ważne, gdyż wzmac-
nia mięśnie dziecka, polepsza jego koordynację, stymuluje rozwój mózgu.  

Dzieci należące do tych bardziej gadatliwych mogą w piątym miesiącu zacząć 
gaworzyć- czyli świadomie i często rytmicznie powtarzać ciągi sylab, np. bababa-
ba. W czasie gaworzenia pojawiają się pierwsze słowa, takie jak mama, tata, ba-
ba, jednak dziecko w tym wieku nie rozumie jeszcze znaczenia wypowiadanych 
zwrotów- ono na razie tylko bawi się swoim głosem. Mimo to warto, aby dorosły 
nadawał tym słowom sens, powtarzając je za dzieckiem i reagując odpowiednio. 
Dobrym pomysłem jest częste mówienie do dziecka o otaczającym je świecie, 
nazywanie każdego przedmiotu, opisywanie każdej czynności, którą się wykonu-
je. Niektóre dzieci już na tym etapie przysłuchują się z uwagą rozmowom prowa-
dzonym przez dorosłych- to świetny moment na przyjrzenie się swojej mowie, 
językowi, jakiego używa się w domu i najbliższym otoczeniu. Warto zadbać, aby 
dziecko słyszało piękne, prawidłowo wypowiadane słowa (bez nadmiernych 
zdrobnień, "dziecięcego języka" czy piskliwości), wypowiadane uprzejmym to-
nem, z życzliwym nastawieniem do innych osób- ono jeszcze niewiele rozumie, 
ale chłonie bezkrytycznie wszystko, z czym się spotyka na co dzień, uczy się po-
przez naśladowanie- a najważniejszymi i najciekawszymi modelami do naślado-
wania są właśnie rodzice- i ich sposób wypowiadania się, zachowanie, podejście 
do drugiego człowieka.  

 5 miesiąc życia dziecka 

Monika Sowińska 
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Pewna żydowska legenda głosi, że podobno Pan Bóg szóstego dnia, po stwo-
rzeniu nieba, ziemi i istot żywych, zastanawiał się, czy stworzyć człowieka. W tym 
celu przywołał swoich czterech doradców – Anioły: Mądrości, Pokoju, Sprawiedli-
wości, Miłości i prosił je, aby zaopiniowały ten projekt. 

Jako pierwszy zabrał głos Anioł Mądrości: „Panie, nie stwarzaj człowieka. On 
nie będzie kierował się Twoją mądrością, lecz uczyni z siebie szaleńca. Twoje dzie-
ło jest zbyt dobre i piękne, by wydawać je w jego ręce”. Pan Bóg milczał.  

Jako drugi wystąpił Anioł Pokoju i wyraził swoją dezaprobatę: „Panie, nie stwa-
rzaj człowieka. Stworzenie to będzie kłótliwe i zasmakuje w sianiu niezgody. Sio-
stra będzie obgadywać siostrę, brat będzie nienawidził brata, ludzie będą się nawet 
wzajemnie mordować. Człowiek nie będzie troszczył się o pokój, lecz przez swoją 
podłość zrobi piekło z Twojego świata”. Pan Bóg milczał. 

Jako trzeci zabrał głos Anioł Sprawiedliwości: „Byłoby dobrze umieścić w świe-
cie istotę, która miałaby zamiłowanie do sprawiedliwości i prawdy i która byłaby je 
w stanie realizować. Panie, stwórz człowieka”.  

Jako ostatni wypowiedział się Anioł Miłości: „Panie, wszystko to, co moi bracia 
powiedzieli o człowieku, jest prawdą, ale stwórz go. Obdarz go  jako jedyne stwo-
rzenie ziemskie wolnością i zdolnością do miłości. Wolności można wprawdzie nad-
użyć, miłością można zranić, ale one będą stanowić o jego godności i wielkości. 
Panie, stwórz człowieka”. Pan Bóg milczał. 

Pomiędzy Aniołami wybuchła bardzo długa i ożywiona dyskusja. W pewnym 
momencie Pan Bóg wydaje się być zmęczony tą debatą, grożącą przeciągnięciem 
się w nieskończoność i oddala się zamyślony. Gdy powraca – Jego doradcy nie 
doszli jeszcze do porozumienia i szczegółowo rozważają wszystkie „za” i „przeciw”. 
Pewnie dyskutowaliby do dziś, gdyby Bóg nie nakazał im milczenia i nie obwieścił: 
„Dalsza dyskusja nie ma sensu – stworzyłem człowieka!”. 

Bóg osobiście przyjął odpowiedzialność za stworzenie człowieka, a równocze-
śnie zwraca się do niego z propozycją: pomóż Mi w realizacji tego projektu, współ-
pracuj ze Mną każdego dnia w tworzeniu Dobra, Miłości, Sprawiedliwości, Pokoju, 
a otrzymasz wieniec chwały. To człowiek musi usprawiedliwić własną egzystencję i 
wykazać, czy Pan Bóg uczynił dobrze, czy źle, stwarzając go. Każdy z osobna mu-
si uwierzytelnić ryzyko Boże, musi wykonać swoją część zadania. Mówi o tym A-
owska mądrość: „Módl się o kartofle, ale nie bój się wziąć do ręki motyki”. 

Uważam, że ci doskonali i samowystarczalni od urodzenia oraz ci, którzy nie-
ustannie narzekają, mówiąc „jakiego mnie Panie stworzyłeś, takiego mnie masz”, 
nigdy arcydziełem nie będą. Przekonałam się, myśląc w podobny sposób przez 
dziesiątki lat mojego pijanego życia. Teraz, trwając w trzeźwości, wierzę, że Pan 
Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości. Obdarował go miłością bezwarunko-
wą, bo przecież zanim człowiek zaistniał, niczym jeszcze nie mógł się zasłużyć w 
oczach Boga. Ponieważ Bóg jest miłością, stworzył człowieka, aby ta miłość mogła 
realizować się wiecznie. Stworzył go na obraz i podobieństwo Swoje, lecz każdemu 
z osobna wyznaczył czas na kształtowanie się jego człowieczeństwa. Aby człowie-
kowi było łatwiej uwierzyć w miłość Bożą i łatwiej rozpoznać Jego Mądrość, Bóg 
powołuje do życia na ziemi Swego Syna – Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. 

Opowieść anonimowego alkoholika Nr 12/85 

Przygotowała Ewa Dąbrowska 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 

Winogrona 

 Czterech żebraków wyciągało  rękę po datki przed wielkim meczetem. Pe-
wien wychodzący ze świątyni człowiek ofiarował im jałmużnę, mówiąc: 

 - Weźcie tę monetę i kupcie sobie coś, co jest według was smaczne. 

 - Wiem, co zrobimy – powiedział pierwszy z żebraków, który był Persem. – 
Kupimy za te pieniądze angour i rozdzielimy wśród nas czterech. 

 - Nie, nie – powiedział drugi żebrak, który był Arabem. – Ja chciałbym kupić 
inab. 

 - Nie ma o czym mówić – powiedział trzeci żebrak, który był Turkiem. – Nie 
chcę angour ani inab, kupmy uzum. 

 Czwarty żebrak był Grekiem i też nie zgadzał się z pozostałymi. 

 - Ja pragnę tego, co nazywa się stafil. 

 I tak ciągnęli dyskusję bez końca. 

 A tymczasem, nic o tym nie wiedząc, każdy z nich żądał w swoim ojczy-
stym języku tego samego: winogron. Chcieli pięknej kiści winogron dla zaspokoje-
nia głodu i pragnienia. 

 

 Porozumienie między ludźmi jest często ograniczone z powodu nieznajo-
mości danego języka. Czy jednak ten problem przestałby istnieć, gdyby wszyscy 
ludzie mówili tym samym językiem?  

Czy tylko język odsuwa nas od siebie i dzieli?  
Dlaczego nie zawsze potrafimy się porozumieć?  
 
 
Bajki filozoficzne, Bajki filozoficzne. Jak żyć razem. M. Piquemal  do wypoży-

czenia w Filii Bibliotecznej w Rogozinie 

  Filozofia dla dużych i małych 

Wybrała z  Bajek filozoficznych M. Piquemala  Beata Kapowicka  

Nr 12/85 
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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 

Nr 12/85 

MYSLI BŁOGOSŁAWIONEGO 

Zbawić, to znaczy wyzwolić od zła. Chodzi tu nie tylko o zło społeczne, takie jak 
niesprawiedliwość, zniewolenie, wyzysk; nie tylko o choroby, katastrofy, klęski 
żywiołowe i wszystko, co nazywa się nieszczęściem w dziejach ludzkości. Zba-
wić, to znaczy wyzwolić od zła radykalnego, ostatecznego. Takim złem nie jest 
sama tylko śmierć. Śmierć już nie jest takim złem, skoro przychodzi po niej zmar-
twychwstanie.  
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
P a r a f i a  ś w .  F a u st y n y  A po s t o ł k i  M i ł o s i e r dz i a  B oż 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: 
 -  z ulicy Kwiatowej na 7 grudnia,  
- z ulicy Wiosennej I na 14 grudnia (od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Słoneczną), 

- z ulicy Wiosennej (II część, do końca ulicy) na  21 grudnia,  
- Akacjowej (cała) na 28 grudnia.   

 W okresie Adwentu ze względu na szczególny charakter czasu zrezygnuje-
my z kompozycji kwiatowej przy ołtarzu. Dziękuję wszystkim parafianom za zro-
zumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej 
świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ.   

Nr 12/85 

Aktorzy: 
Anioły - Daria Śmigielska i Julia Wojciechowska 

Chłopiec - Bartek Jezierski     Ojciec - Eryk Zieliński 
Ekspedientka  - Małgorzata Truszczyńska 

Córka z książką - Małgorzata Jankowska Syn - Jaś Ignatowski 
Matka - Julia Zembrzuska   Córka z listem- Patrycja Maros  

15 grudnia godz. 9:30 - ”Prezent dla najbliższych” 

 Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci do naszej świątyni 8 grudnia na 
Mszę św. o godz. 930 z okazji wizyty szczególnego Gościa. Taką wizytę składa 
nam taka ważna osobistość tylko jeden raz do roku. A więc warto tej okazji nie 
przegapić. Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych w tym miesiącu będzie za-
stąpione poprzez udział Państwa w rekolekcjach adwentowych,  

Całość przygotowała p. Agata Trojanowska 

Zapraszam na   przedstawienie, już kolejne, w wykonaniu dzieci, które uczestni-
czą w zajęciach na świetlicy Przystanek.  

Ks. proboszcz 

 Rekolekcje adwentowe w tym roku poprowadzi ks. Prof.. H. Chamski. Te-
mat rozważań: „Nowy papież, ale czy nowy Kościół”. Serdecznie zapraszam do 
udziału. Jest to okazja, aby odpowiednio i godnie przygotować się na Narodziny i 
Odwiedziny Syna Bożego w naszym domu, ale też i przede wszystkim sercu.  
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Dzień 

     
Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Nd. 1 I NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-
Sob. 

2-7   1800 msze św. - RORATNIA /Po. i 
Śr./ 

Pi. 6   I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 8 II NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.  ODWIEDZINY ŚW. MIKO-

ŁAJA 

1130 msza św.  

Po. i 
Śr. 

9,11   1800 msze św.- RORATNIA 

Nd. 15 III NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-
Śr. 

16, 18   1800 msze św. - RORATNIA 

Sob. 21  ROZPOCZĘCIE  

REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 

1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 22 IV NIEDZIELA  

ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  

REKOLEKCJI 

930 msza św.   

1130 msza św. 

Wt. 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 

2400 msza św. 

Śr.-
Czw. 

25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   

1130 msza św.  

Sob. 28  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

1800 msze św.  

Nd. 29 ŚWIĘTEJ  
RODZINY 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZO-
WEGO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 

Pi. 27  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

700 msze św.  


