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Pismo bezpłatne  

Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz 

Nadziei – by nie opuszczała, 

radości – by rozweselała, 

miłości – by obrodziła, 

dobroci – by zawsze była  

�Pan Jezus rodzi się  w nas, gdy żałujemy za grzechy, chcemy żyć wier-

nością naszemu powołaniu, widzimy w cierpieniu nie nieszczęście, ale 

próbę wierności Bogu.  

Pan Bóg stworzył nas nie tylko na święta, ale na każdy powszedni dzień. 

Niezwykły Pan Bóg, czasem tak mały, że można Go zawiązać w chustę i 

uciec razem przez granicę do Egiptu. Można się dziwić Panem Bogiem, 

bo od zdziwienia  Nim, światem, naszym życiem zaczyna się wiara każde-

go z nas.  

�...tam, gdzie zaczyna się wiara, rodzi się nadzieja, radość, miłość �.. 

Z okazji Świąt Bożego narodzenia życzę  

Szanownym Gościom i Parafianom  
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Często ubolewamy nad losem głodujących i niedożywionych ludzi. Na świe-
cie jest ich blisko miliard. Każdego roku przeciętny Polak marnuje jednak aż 60 kg 
żywności, co w skali kraju oznacza, że na wysypisko trafia 9 mln ton zupełnie do-
brego jedzenia . Te dane lokują Polskę w piątce państw najbardziej marnujących 
żywność w UE. Bylibyśmy w stanie wykarmić wszystkie osoby żyjące w ubóstwie 
tylko z tego, co marnują konsumenci. Dwa miliony Polaków mogłoby wyżywić się 
do syta tylko tą żywnością, która jest wyrzucana w naszym kraju przez konsu-
mentów do kosza.  Obserwujemy pewien paradoks. Niektórych stać bowiem, by 
żywność marnować, a innych nie stać,  by ją kupować - idea poszanowania żyw-
ności trafia w Polsce na równię pochyłą. Szacunek dla żywności, a przede 
wszystkim dla chleba. Nie do pomyślenia było wyrzucenie go do śmietnika. Gdy 
upadł na ziemię, przepraszając, podnosiło się go i całowało. Chleba nie można 
było spożywać w czapce. Świeżo upieczony chleb kładziono na ołtarzyku domo-
wym, aby zapewnić Boże błogosławieństwo. Dawniej pierwszego bochenka chle-
ba z każdego wypieku nie krajano nożem tylko łamano między siebie. Łamanie 
się chlebem to głęboko symboliczny znak otwartości serca dla bliźniego. Przed 
ukrojeniem pierwszej kromki czyniono znak krzyża nad bochenkiem.  

W naszym kraju działa wiele organizacji,  których misją  jest przeciwdziałanie 
marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia Jedną z nich 
jest Bank Żywności. Idea Banków Żywności narodziła się w głowie emerytowane-
go amerykańskiego biznesmena Johna van Hengela pod koniec lat 60, który to 
po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako wolontariusz w lokal-
nej organizacji pomocy najuboższym  w Arizonie. Podczas swoich działań zauwa-
żył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność, wyrzucając produkty, których 
termin ważności dobiegał końca. Van Hengel postanowił zbierać od handlowców 
ową żywność i przekazywać ją na bieżąco do miejskich jadłodajni. Jego działal-
ność przybrała taką skalę, że zostały przekroczone możliwości ośrodków doży-
wiania. Postanowił zatem założyć centralny punkt składowania żywności. W 1967 
roku powstał pierwszy na świecie Bank Żywności im. Św. Maryi. Pomysł byłego 
biznesmena szybko znalazł naśladowców. W latach 70 w wielu miastach Ameryki 
zaczęły powstawać Banki Żywności. Obecnie sieć Banków w USA liczy ponad 
215 takich organizacji. Rozdziela ponad 800 tysięcy ton żywności rocznie. 

Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 30 Banków Żywności działają-
cych na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają bezpłatnej pomocy żywno-
ściowej ponad 3 600 organizacjom i instytucjom społecznym, za pośrednictwem 
których trafia ona do blisko 1,700 mln osób najbardziej potrzebujących. W 2012 
roku Banki Żywności przekazały łącznie 70 tysięcy ton artykułów spożywczych.      

 
Także w Rogozinie, po kilkuletniej przerwie, wznowi działalność Bank Żywno-

ści. Stowarzyszenie „Nadzieja dla wszystkich” we współpracy z parafią i samorzą-
dem gminnym podjęło działania konieczne do otwarcia punktu dystrybucji. Ko-
nieczne jest jeszcze spełnienie szeregu warunków dotyczących dystrybucji, ma-
gazynowania oraz prowadzenia sprawozdawczości, by na początku przyszłego 
roku potrzebujący z okolicznych wsi  mogli się zgłaszać po żywność. 

Krzysztof Czerwiński 

Spacerkiem po okolicach parafii 
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Nowy papież... 

„Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, 
niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego 
bezpieczeństwa” — pisze papież Franciszek w swojej pierwszej adhortacji Evan-
gelii gaudium, traktowanej jako dokument programowy jego pontyfikatu, zawiera-
jący wskazania, jakiego Kościoła pragnie papież Franciszek. 

 
Radość życia chrześcijanina                                                                                                     

Ojciec Święty chce rozpocząć nowy etap ewangelizacji, nacechowany radością. 
Ta radość wypływa ze spotkania z Jezusem, który wyzwala nas „od grzechu, od 
smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji”. Papież wzywa wszystkich ochrzczo-
nych, aby z nową żarliwością i dynamizmem nieśli innym miłość Chrystusa, jakiej 
doświadczają w swym życiu, radość i piękno przyjaźni z Jezusem. Dzieje się to w 
obliczu wielkiego zagrożenia, jakim dla współczesnego świata, pogrążonego w 
konsumpcji, jest smutek rodzący się w sercu chciwym, przyzwyczajonym do wy-
gody. Ten smutek towarzyszy poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz 
izolującemu się sumieniu. 

Misyjne przeobrażenie dla Kościoła 

W obecnej sytuacji świata Kościół potrzebuje „wyjścia z własnej wygody i zdoby-
cia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła 
Ewangelii”. Ojciec Święty wzywa wszystkie wspólnoty do podjęcia odpowiednich 
kroków, „aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie 
może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam 
«zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w 
«permanentnym stanie misji»”  — apeluje papież Franciszek. Wskazuje, że cho-
dzi o struktury Kościoła na każdym poziomie, od parafii, poprzez diecezje, aż po 
papiestwo. Wyznaje: „jako Biskup Rzymu, winienem pozostać otwarty na sugestie 
dotyczące sprawowania mojej posługi, aby uczynić ją bardziej wierną znaczeniu, 
jakie Jezus Chrystus chciał jej nadać, oraz aktualnym potrzebom ewangelizacji”. 
Ojciec Święty wskazuje, że Kościół musi być otwarty i gościnny. Ma być miejscem 
miłosierdzia, a nie potępień. „Często zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie 
jak ułatwiający. Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, 
gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem”. Papież Franciszek wzy-
wa Kościół do wyjścia, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. „Wolę 
raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół 
chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpie-
czeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w 
końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte 
oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że 
tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezu-
sem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sen-
su i życia” — wyznaje papież.  

o. S. Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej - oprac. M. Balska   
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Rozwój motoryczny dziecka nadal przebiega w szybkim tempie, warto przy 

tym pamiętać, że z każdym kolejnym miesiącem rozbieżności w umiejętnościach 
zdobytych przez poszczególne dzieci są coraz większe. Dzieje się tak dlatego, że 
dzieci nie tylko rozwijają się w swoim własnym tempie, ale też według swoich in-
dywidualnych ścieżek rozwoju. Na dodatek mają różne temperamenty, upodoba-
nia, zdolności, predyspozycje genetyczne. Jeśli sześciomiesięczne dziecko nie 
posiadło opisanych poniżej umiejętności, najprawdopodobniej zrobi to trochę póź-
niej. Część dzieci osiągnęła ten etap miesiąc wcześniej, część zacznie się prze-
mieszczać czy siadać nawet 4 miesiące później- i wszystkie te dzieci rozwijają się 
zdrowo, zgodnie z normą wiekową. Wszelkie wątpliwości najlepiej konsultować z 
pediatrą, odradzam natomiast porównywanie dzieci do siebie, a już szczególnie 
diagnozy na podstawie informacji z internetu. 

Szósty miesiąc życia często jest okresem przełomowym. Półroczne niemowlę, 
które do tej pory najczęściej leżało i machało rączkami i nóżkami, czasem prze-
kręciło się przypadkowo na brzuch lub na plecki, a próby zdobycia zabawki 
uwieńczało najczęściej wielkim jękiem lub krzykiem- nareszcie zaczyna się prze-
mieszczać. Oczywiście, to nie tak, że nagle w swoją półrocznicę wstanie i pójdzie 
zwiedzać mieszkanie, ale na ogół już powoli i nieporadnie zaczyna swoją przygo-
dę z poruszaniem się na większe odległości. Wiele dzieci zaczyna od kręcenia się 
wokół własnej osi podczas leżenia na brzuchu (część dzieci już wcześniej potrafi-
ła tego dokonać podczas leżenia na plecach). Ta umiejętność daje dziecku więk-
sze pole manewru- a rodzicom chwilę wytchnienia, gdyż dziecko obłożone dooko-
ła zabawkami może zająć się same sobą przez kilka minut (a nawet dłużej). Sa-
mo kręcenie się dookoła nie starcza jednak na długo- zabawki turlają się, odska-
kują, spadają i znowu są poza zasięgiem małych rączek. Przychodzi czas na do-
skonalenie ruchu w poziomie. Pod koniec tego miesiąca wiele maluchów jest w 
stanie dotrzeć do upatrzonego przedmiotu za pomocą turlania się. Początkowo 
nie jest to zbyt efektywny sposób, jednakże jeśli niemowlak nie nauczy się w mię-
dzyczasie pełzać lub czworakować, na ogół doprowadza umiejętność obrotów do 
perfekcji i potrafi poruszać się tak z zawrotną prędkością. W tym czasie dzieci 
coraz skuteczniej podciągają się do siedzenia- a czasem nawet do stania. Nadal 
jednak nie jest to dobry czas na zbytnie obciążanie stawów, kręgosłupa i bioder- 
lepiej więc zachęcać dzieci do obrotów i poruszania się na brzuchu. Jak to zro-
bić?  Najlepiej samemu zejść na poziom podłogi i turlać się, przewalać, pełzać i 
czworakować razem z dzieckiem. W ten sposób wzmacniają się jego mięśnie i 
nabiera wszelkich predyspozycji do stabilnego siedzenia, a później chodzenia. 
Rodzic natomiast ma możliwość nie tylko zaciśnięcia bliskich więzi ze swoim 
dzieckiem, ale i spalenia kilku kilogramów ☺. Warto też pozwolić swojemu potom-
kowi na wykorzystywanie naszego ciała do poznawania i doskonalenia kolejnych 
wariacji ruchowych- na nas, z naszymi rękoma w pogotowiu (jedynie jako aseku-
racji) dziecko czuje się dużo bezpieczniej i sprawniej zdobywa kolejne umiejętno-
ści. Jeśli jeszcze nie byliście na basenie- to świetny moment, aby zacząć przygo-
dę z większą wodą.  

6 miesiąc życia dziecka 
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Dziecko jest już bardziej stabilne, lepiej zna swoje możliwości ruchowe, jest 

bardziej odporne- na pływalni będzie miało okazję oderwać się od swojego nie-
zgrabnego jeszcze ciała i poznać swoje możliwości ruchowe bez obciążania orga-
nizmu. Woda świetnie stymuluje każdy ze zmysłów człowieka, wycisza, uspokaja 
i stanowi świetną przestrzeń do zabawy i aktywnego spędzania czasu z rodziną. 
Jeśli jest taka możliwość, warto zapisać się na dobre kursy pływania dla niemow-
ląt, jeśli nie ma- można obejrzeć w internecie filmiki pokazujące, jak asekurować 
dziecko podczas pływania i samodzielnie zorganizować mu fajną zabawę. Na 
pływalnię najlepiej chodzić regularnie 2-3 razy w tygodniu, oczywiście ze zdro-
wym dzieckiem.  

Co jeszcze potrafi większość półrocznych dzieci? Coraz częściej gaworzą, 
dokładając kolejno nowe sylaby, śmieją się w głos, protestują przy odbieraniu 
przedmiotu (warto więc zaproponować coś w zamian), przekładają zabawkę z 
ręki do ręki, oglądają ją, chwytają małe przedmioty całą dłonią. Niektóre dzieci - 
głównie te, które zaczęły przyjmować pozycję do czworakowania- mogą nawet 
usiąść i chwilę posiedzieć, chociaż na ogół są jeszcze chwiejne i podpierają się 
rękoma. 

Za chwilę dziecko wkroczy w drugie półrocze swojego życia- zupełnie inne 
niż pierwsze, bogatsze w intensywne doznania, pełne nowości i przygód. Taką 
nową niezwykłą przygodą jest samodzielne jedzenie- wbrew panującym przeko-
naniom, półroczne dziecko może jeść całkowicie samo normalne- zdrowe-
pokarmy, spędzając miło czas podczas wspólnych posiłków z rodzicami- na ten 
temat będzie oddzielny artykuł.  

6 miesiąc życia dziecka Nr 01/86 

 Monika Sowińska 

 

 

                                                                              6 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 
1947 roku we wsi Okopy k. Suchowoli. Dwa dni później 
został ochrzczony imieniem Alfons w kościele parafial-
nym pw. Świętych Piotra i Pawła w Suchowoli. Rodzice 
Władysław i Marianna z d. Gniedziejko byli skromnymi 
ludźmi o głębokiej wierze. Dużą rolę w życiu małego 
Alka odegrała babcia Marianna Gniedziejko z pobli-
skiego Grodziska. Do szkoły podstawowej i liceum 
ogólnokształcącego Alek uczęszczał w Suchowoli.  

Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury 24 
czerwca 1965 roku Alek wstąpił do Wyższego Metro-
politalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie. Rok później, będąc już na drugim 
roku, został powołany do wojska i wcielony do specjal-
nej karnej jednostki w Bartoszycach, gdzie kierowano 
alumnów z całej Polski. Przypomnijmy, że wcielenie 
kleryków do wojska (wbrew umowie państwa z Kościołem z 1950 r.) było szykaną 
władz komunistycznych wobec Kościoła i niepokornych biskupów. Planowano, że 
poprzez świadomy system indoktrynacji prowadzonej przez wyselekcjonowaną 
kadrę oficerów uda się skłonić kleryków do porzucenia studiów w seminariach. 
Kleryk — żołnierz Jerzy mimo zakazów nie zaprzestał praktyk religijnych — modlił 
się głośno w sali, odmawiał i nosił różaniec, za co był szykanowany i fizycznie 
karany. W wyniku drastycznych represji po dwuletnim pobycie w Bartoszycach 
bardzo mocno podupadł na zdrowiu. Przebywał w szpitalu. Jego stan był bardzo 
ciężki. Po leczeniu powrócił do seminarium i ukończył studia teologiczne. 

Święcenia kapłańskie diakon Alek przyjął z rąk prymasa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku już jako ks. Jerzy Popiełuszko, wcześniej zmie-
nił imię. Mszę Świętą prymicyjną odprawił w swoim parafialnym kościele w Su-
chowoli, gdzie przebywał na dwutygodniowym wypoczynku. 10 czerwca 1972 
roku ks. Jerzy objął wikariat w podwarszawskich Ząbkach.  

Dnia 19 października 1984 roku ks. Jerzy odprawił swoją ostatnią Mszę Świę-
tą w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Następnie 
poprowadził rozważania wokół bolesnych tajemnic Różańca świętego. Ostatnie z 
nich kończyło się zdaniem: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 
ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Pomimo nalegań gospodarzy 
ksiądz Jerzy postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. W 
okolicach Górska, w drodze z Bydgoszczy do Warszawy, funkcjonariusze SB 
(jako patrol milicji) zatrzymali samochód księdza Popiełuszki i uprowadzili kapła-
na. Po brutalnym pobiciu i związaniu wrzucili zmasakrowanego księdza do zale-
wu na Wiśle w okolicach Włocławka.  

Pogrzeb księdza Popiełuszki odbył się 3 listopada w kościele św. Stanisława 
Kostki w Warszawie i stał się wielką manifestacją religijną i patriotyczną. Od chwili 
śmierci ks. Jerzy zyskał miano męczennika za wiarę i prawdę, a do Jego grobu 
przybywały pielgrzymki modlących się wiernych z całej Polski. 

Jerzy Popiełuszko 

Opracowała Angelika Sielczak 
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Zakończył się Rok Wiary ustanowiony przez Papieża Benedykta XVI, w 
związku z tym myślę, że warto zrobić sobie małe podsumowanie. Nie musimy 
rozpisywać się nie wiadomo ile. Wystarczy, że tylko o tym pomyślimy, wyciągnie-
my wnioski i poprawimy się. 

Po pierwsze: co to jest wiara?  
Według słownika języka polskiego wiara to przekonanie o istnieniu istoty nad-

przyrodzonej - Boga i uznanie za prawdziwe objawień Boskich. Niektórym to wy-
jaśnienie wystarcza, ale nie mnie. Myśląc o wierze, trzeba doszukiwać się drugie-
go dna. Nie wystarczy mówić, że jest się wierzącym człowiekiem, chodzić do ko-
ścioła czy mieć dobre stopnie na lekcjach religii. To trzeba czuć w głębi duszy i 
serca. Są tylko dwie opcje: wierzę albo nie wierzę. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma 
większej połowy lub mniejszej połowy czy mniej więcej. Mówiąc dosadnie, jest 
białe- dobro i czarne- zło. Nie ma odcieni szarości. Nie można w połowie wierzyć, 
a w drugiej połowie nie wierzyć. 

Po drugie: jak wierzę? Czym jest dla mnie wiara? Jaka jest moja wiara? W 
Kogo wierzę? Czy modlę się? Jak się modlę? Po co się modlę i do Kogo? 

Czy i jak uczestniczę w Mszy Świętej?  
Po co chodzę na Msze Święte? Tylko dlatego, że muszę, bo rodzice mi każą, 

bo muszę mieć podpis w indeksie, że tak wypada czy dlatego, bo chcę? Bo pra-
gnę pogłębić swoją wiarę i miłość do Boga? 

Czy chodzę do spowiedzi? Jak wygląda moja spowiedź? Czy robię rachunek 
sumienia czy po prostu idę i wynajduję coś na szybko przy konfesjonale? Co ro-
bię po? Odprawiam pokutę i dążę do zadośćuczynienia, czy lekceważę sobie 
wszystko? 

Czy przyjmuję Komunię Świętą? Dlaczego przyjmuję Komunię Świętą? Robię 
to, bo mogę, bo chcę poznać Jezusa, czy tylko może idę 2 razy do roku z okazji 
świąt? Jestem chrześcijaninem na co dzień czy od święta? 

Jak uczestniczę w życiu swojej parafii? Czy w ogóle wiem, jak nazywa się 
ksiądz proboszcz mojej parafii, kto jest 
jej Patronem? Czy znam nazwę cho-
ciaż jednej wspólnoty działającej na 
terenie mojej parafii? Czy wiem, jakie 
są nabożeństwa? Różaniec, Roraty, 
Droga Krzyżowa, Majowe... 

Watro  pomyśleć, jak to wszystko 
wygląda u nas samych. Można odpo-
wiedzieć na te pytania lub głębiej się 
zastanowić. Dowiedzieć się, co robię 
źle i to poprawić. Stale pogłębiać swoją 
wiarę, doskonalić modlitwę, Sakramen-
talne życie- a nade wszystko i w tym 
wszystkim miłość do Boga spotykane-
go każdego dnia człowieka. 

Bogactwo wiary  

Magdalena Okulska 
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8 

Mieszkanie w stajni może być całkiem przyjemne – kto nie wierzy, niech za-
pyta znajomego konia czy krowę. Cieplutko, przytulnie, sympatyczne towarzystwo 
– czego trzeba więcej? Latem, gdy jest gorąco, można otworzyć na oścież wrota 
– i już robi się miło. Z kolei zimą, gdy jest bardzo, ale to bardzo mroźno wystarczy 
pozatykać sianem szpary między deskami – i także robi się miło. Jednym słowem 
– w stajni zawsze jest miło. A już najmilej przed świętami Bożego Narodzenia, bo 
wtedy wszyscy (nawet ludzie) przypominają sobie, że mały Jezusek urodził się 
właśnie w stajni. Wówczas nawet pies uśmiecha się do kota, a kot do myszy – 
każdy jest dla każdego sympatyczny. A w Wigilię, późnym wieczorem, ludzie 
przychodzą do stajni posłuchać, co też zwierzęta chciałyby im powiedzieć; na 
szczęście zwierzęta są zbyt dobrze wychowane, aby powiedzieć im to wszystko, 
co powiedzieć powinny – udają więc, że nie potrafią mówić. A ludzie śmieją się, 
oddychają z ulgą i wracają do swoich domów.  Pewien znajomy osioł opowie-
dział mi kiedyś zabawną historię. Otóż dwa albo trzy lata temu ludzie, u których 
mieszkał, wymyślili, że przyszykują wigilijną kolację nie we własnym domu, jak to 
się zwykle działo, ale w stajni właśnie. Na pamiątkę narodzin małego Jezuska. 

- A my? – dopytywał się koń. – Spędzimy Wigilię razem z ludźmi? 
- Nie sądzę� - powątpiewał osioł. – Baliby się, że wszystko im zjemy� 
- To może w ich domu?... – rozmarzyła się krowa. 
Osioł spojrzał na nią z politowaniem- Doprawdy, trzeba być krową, żeby wie-

rzyć w takie rzeczy. No i miał rację, bo w przeddzień Wigilii ludzie przeprowadzili 
wszystkie zwierzęta ze stajni do niewielkiej komórki, w której kiedyś trzymano 
drewno na opał. 

- Ciasno tu� - narzekał koń. 
- Eee, mogło być gorzej� - pocieszył go osioł. 
- Ale na pewno nie brudniej� - zamuczała krowa. 
Osioł spojrzał na nią z politowaniem – Doprawdy, trzeba być krową, żeby� 
- Co oni wyprawiają?! – przerwał jego rozmyślania koń. 
Osioł wyjrzał z komórki. Hm, rzeczywiście� Trudno było uwierzyć, że to, na 

co patrzy, to stajnia. Nigdzie ani źdźbła siana, wszędzie za to suto zastawione 
stoły, lampy, elektryczne grzejniki, magnetofon, radio, ba! – nawet telewizor. Na 
środku stała sztuczna choinka, a obok niej kołyska, w której można było dostrzec 
plastikową laleczkę – miał być to chyba Jezusek. Ech, ci ludzie� 

-Olalala!... – jęknęła z podziwem krowa. – Jaki luksus! Chciałabym mieszkać 
w takiej stajni. 

Tym razem osioł nie spojrzał na nią – bo, doprawdy, trzeba być krową, żeby 
zachwycać się czymś takim. 

 Tak! – zarżał koń. – Luksusowa stajnia, pięciogwiazdkowa!... 
 Jak to „pięciogwiazdkowa”? – Krowa popatrzyła na konia nie bardzo wie-

dząc, co go aż tak bardzo rozbawiło. 
- Tak się mówi – wyjaśnił koń. – Na przykład, gdy jakiś hotel jest bardzo luk-

susowy, to jest to hotel pięciogwiazdkowy. A gdy jest trochę mniej luksusowy, to 
czterogwiazdkowy. Rozumiesz? 

Krowa próbowała zrobić mądrą minę, nie bardzo to jednak jej się udało. 

Stajenka z pięcioma gwiazdkami Nr 01/86 
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Nadszedł wigilijny wieczór. Było cicho, stłoczone w niewielkiej komórce zwie-
rzęta nie odzywały się do siebie. Ze stajni dochodził ich przytłumiony gwar ludz-
kich głosów. Przez chwilę było nawet słychać kolędy, lecz zaraz umilkły – i teraz 
grał jakiś hałaśliwy zespół. Śnieg, ciekawski jak co roku, wciskał się w każdą 
szparę- padał nawet do komina. Opasły księżyc wtoczył się na niebo� 

- Patrzcie! – krzyknął nagle koń. – Pierwsza gwiazdka! 
Zwierzęta spojrzały w górę. Przez szparę w zmurszałym dachu zaglądała do 

środka migocząca gwiazdka. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że do nich mru-
ga� 

- To nasza stajenka jest teraz jednogwiazdkowa? – zapytała krowa. 
Osioł spojrzał na nią rozbawiony – doprawdy, trzeba być krową, żeby� Cho-

ciaż� 
- Jest taka sama, jak ta, w której urodził się mały Jezusek� - powiedział. 
- Jednogwiazdkowa? – dopytywała się krowa. 
- No, można tak powiedzieć� - mruknął osioł. 
A potem spojrzał na siano leżące w żłobie, na gwiazdkę migoczącą poprzez 

zmurszały dach i zastrzygł wesoło uszami. 
- Ze stajenkami jest zupełnie odwrotnie niż z hotelami – wyjaśnił. – Im  mniej 

gwiazdek, tym lepsza stajenka! Rozumiesz? 
A krowa zrobiła taką minę, że nie musiał o nic pytać – rozumiała. 

  Stajenka z pięcioma gwiazdkami 

Wybrała ze zbioru „Opowiadań wigilijnych. Pod choinkę od polskich pisarzy” 
Beata Kapowicka Rysunek Małgosia Jankowska  

Nr 01/86 

 

 

10  

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 01/86 

Myśli Błogosławionego 

Świadomość, że Chrystus pozostaje pośród swego ludu, dodaje otuchy wierzą-

cym i przynagla ich, aby stawali się głosicielami prawdziwej solidarności i czynnie 

dążyli do zbudowania "cywilizacji miłości". 

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przy-
szłością, która bez przerwy się otwiera. Każde dziecko na ziemi ma tę samą 
godność w oczach Bożych.  
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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: 
Słonecznej (numery parzyste) na 4 stycznia,  
- Słonecznej (numery nieparzyste) na 11 stycznia, 
- Klonowej na 18 stycznia,   
- Jaśminowej (I część)  na 25 stycznia,  
- Jaśminowej (II część) i Różana na 1 lutego,  
 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. 

Ks. Janusz Wiśniewski, proboszcz 

Nr 01/86 

Świetlica Przystanek po raz kolejny pragnie zaprosić Państwa do czynnego 
udziału w zbiórce na rzecz płockiego hospicjum. Dzieci z naszej parafii będą kolę-
dowały na ulicach: Wiosenna, Słoneczna, Jaśminowa, Różana i Bukowa.  

Kolędowanie dzieci w Rogozinie 11.01.2014 godz11:00-13:00 

Wyrażam słowa podziękowania wszystkim, którzy trudzili się, aby przygotować 
dekoracje świąteczną w naszej świątyni. I tym, którzy ofiarowali /państwu: Błaże-
jewskim, Przygodzie i siostrom zakonnym/, wycieli się i przywiesili choinki do 
świątyni, następnie osobom, które wieszały światełka i babki, dekorowały zielone 
drzewka, osobom przygotowującym szopkę. Serdecznie podziękowania kieruje 
do najmłodszych budowniczych szopki: 6-letniego Artura i 5 –letniego Oskara. 
Szopka to także dzieło naszych Parafian młodych i starszych, więc w imieniu 
wszystkich, którzy przez chwilę zatrzymają się przy Tajemnicy Narodzenia Syna 
Bożego - Dziękuję.  

Po świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się wizyta duszpasterska - Kolęda. 

W 2014 r. odwiedzę najpierw Stare Boryszewo, Rogozino, Brochocinek i Stróżew-

ko. Zakończyliśmy kolejny etap przygotowań do budowy domu parafialnego - pro-

jekt budowlany jest gotowy z całym opisem i dokumentami. Teren został przygo-

towany. Ofiary  w tym roku będę przeznaczone na budowę plebani. Serdecznie 

dziękuję.  

25 stycznia 2014 r. po raz kolejny odbędzie się w naszej świątyni Szkolno-

Parafialny Festywal Kolęd. Zapraszam Wszystkich Parafian do „kibicowania” i 

głosowania w tzw. Nagrodzie Publiczności parafii pw. św. Faustyny.  
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Dzień 

     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr. 1 UROCZYSTOŚĆ 

ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  

MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Cz. 2   700 msze św.  

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź i nabożeństwo do 

Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Sob. 4   1800 msza św.  

Nd. 5 I NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 6 UROCZYSTOŚĆ 

TRZECH KRÓLI 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt.-Pi. 7-10   700 msze św.  

Sob. 11   1800 msza św.  

Nd. 12 ŚWIĘTO CHRZTU 

PAŃSKIEGO 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Pi. 13-17   700 msze św.  

So. 18   1800 msza św.  

Nd. 19 II NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 20-24   700 msze św.  

Sob. 25   1800 msza św. FESTYWAL KO-

Nd. 26 III NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 27-31   700 msze św.  

Uroczystość Objawienia Bożego /Trzech Króli/ 

Rokrocznie w Święto Trzech Króli na drzwiach naszych domów poświęconą kredą pisze-

my litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar). W tym dniu podczas 

mszy św. o 930 będą pobłogosławieni Mali Kolędnicy, którzy 11 stycznia pragną odwie-

dzić naszych Parafian i zbierać dobrowolne ofiary na Płockie Hospicjum. 


