
 

 

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

LIPIEC 2014 
Nr 07/92 

Pismo bezpłatne  

Ks Jan Twardowski 

Bliscy i oddaleni 
 

Bo widzisz tu są tacy , którzy się kochają  
I muszą się spotkać ,aby się ominąć  

bliscy i oddaleni  
Jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące 

 i zimne rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty  
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało  

 
są inni co się nawet po ciemku odnajdą  

lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać  
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął  

byliby doskonali ,lecz wad im zabrakło  

bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej  
niektórzy umierają-to znaczy już wiedzą  
miłości się nie szuka jest albo jej nie ma  

nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek  
 

są i tacy co się na zawsze kochają  
i dopiero dlatego nie mogą być razem  

jak bażanty co nigdy nie chodzą  parami  
można nawet zabłądzić  

lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte  
schodzą się z powrotem   
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    Coraz częściej  są  wykorzystywane  mechanizmy, które pozwalają obywate-
lom decydować o kierunkach wydatkowania środków publicznych,. Warto wspo-
mnieć o takim przypadku skierowanym do obszarów wiejskich.  
    Chodzi o fundusze sołeckie, które mogą być traktowane jako uzupełnienie dla 
zdobywających popularność budżetów partycypacyjnych. Fundusze sołeckie wy-
dają się stwarzać warunki do szczególnego aktywizowania mieszkańców wsi, 
skłaniając ich do uczenia się podejmowania wspólnie decyzji, na co mają być 
skierowane pochodzące z tego źródła środki. W przyszłym roku   po raz pierwszy 
będziemy mogli skorzystać z okazji by samemu wybrać do realizacji przedsię-
wzięcia ,które naszym zdaniem będą służyły poprawie naszego życia. Do  30 
września bieżącego roku, sołectwo  jeżeli chce otrzymać pieniądze winno, złożyć 
wniosek o środki z funduszu. 
    Wniosek taki może  zostać uchwalony na specjalnie zwołanym  zebraniu wiej-
skim z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich miesz-
kańców sołectwa. We wniosku należy wskazać cel na jaki mają zostać przezna-
czone środki z funduszu sołeckiego (realizacja takiego celu musi zostać uzasad-
niona) oraz koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia. W ramach  funduszu 
sołeckiego środki  są częściowo refundowane z budżetu  państwa (30%) i mogą 
być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi 
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy.  
    W praktyce  mieszkańcy wykorzystują te środki np. na wyposażenie świetlic 
wiejskich, zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej, tworzenie centrów 
rekreacyjnych, promowanie wsi, tworzenie placów zabaw, tworzenie warunków 
do rozwoju turystyki we wsi i w okolicach, edukację, kulturę.  
    Koszt realizacji przedsięwzięcia, na który mają zostać wykorzystane środki z 
funduszu sołeckiego, nie może być wyższy od kwoty, jaką z funduszu sołeckiego 
może otrzymać dane sołectwo/  I tak dla przykładu Boryszewo Stare może otrzy-
mać kwotę ok.11 000 zł , Boryszewo Nowe 16 800 zł, Stróżewko15 600 zł, Bro-
chocinek 9000 zł, Rogozino 26 000 zł..  
    Jak widać przy ogromie potrzeb nie są to kwoty duże  , wręcz niektórzy nazy-
wają je funduszami kieszonkowymi,  ale w skali gminy łącznie generuje to już 
kwotę 350 000 zł.  
    Ilość środków zależna jest od liczby mieszkańców sołectwa i tzw. kwoty bazo-
wej .Środki z funduszu sołeckiego muszą zostać wykorzystane w roku budżeto-
wym, na który fundusz ten został wydzielony 
    Trwałe ożywienie lokalnej społeczności dzięki oddolnym inicjatywom miesz-
kańców służącym poprawie warunków życia, to główny cel  w prowadzenia fun-
duszu sołeckiego. Zatem  pomyślmy, co można by  zrealizować   w ramach fun-
duszu  w naszych wsiach, przekonajmy sąsiadów, znajomych  i działajmy!. 

Krzysztof Czerwiński 

Spacerkiem po okolicach parafii 
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Troje drzwi 
    Modlitwa, celebrowanie, naśladowanie Jezusa to troje „drzwi”, które należy otworzyć, 
aby znaleźć „drogę prowadzącą do prawdy i do życia”. Według Papieża, w istocie, Jezus 
nie pozwala studiować przy biurku, a temu, kto próbuje to robić, grozi popadnięcie w he-
rezję. Przeciwnie, trzeba zapytywać się wciąż, jak jest w naszym życiu z modlitwą, cele-
browaniem i naśladowaniem Chrystusa. „Pomyślmy o tych trojgu drzwiach, a dobrze nam 
wszystkim zrobią”, powiedział, sugerując, by zacząć od czytania Ewangelii, która zbyt 
często leży „pokryta kurzem, ponieważ nigdy się jej nie otwiera. Weź ją, otwórz — za-
chęcał — a znajdziesz Jezusa”. 

     Sam Jezus mówi nam, „że On jest drogą: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Wszyst-
kim. Ja daję ci życie, ja objawiam się jako prawda, a jeśli idziesz ze Mną, jestem drogą”. 
Tak więc, aby poznać Tego, który przedstawia się „jako droga, prawda i życie”, trzeba 
wyruszyć w „drogę”. Co więcej, według Papieża Franciszka, „poznawanie Jezusa jest 
najważniejszą pracą w naszym życiu”. Również dlatego, że poznając Jego, dochodzi się 
do poznania Ojca. 

     Jednak, zapytał się Papież, „jak możemy poznać Jezusa?”. I powiedział, że zgadza się 
z tymi, którzy odpowiadają, że „trzeba wiele studiować”, i zachęcał do „studiowania kate-
chizmu: Katechizm Kościoła Katolickiego to piękna księga, powinniśmy ją studiować”. 
Ale zaraz dodał, nie możemy ograniczać się do „myślenia, że poznamy Jezusa jedynie 
dzięki studiom”. Bowiem „same idee nie dają życia”, a zatem ten, kto idzie tą drogą, 
„dostaje się do labiryntu”, z którego „nigdy nie wychodzi”. 

     Stąd wskazanie na troje drzwi, które należy otworzyć, aby „poznać Jezusa”. Zatrzymu-
jąc się przy pierwszych — modlitwa — Papież podkreślił, „ że studiowanie, któremu nie 
towarzyszy modlitwa, na nic się zdaje. Wielcy teologowie uprawiają teologię na kola-
nach”. Jeśli bowiem „poprzez studia przybliżamy się nieco, to bez modlitwy nigdy nie 
poznamy Jezusa”.  

    Co do drugich — celebrowanie — Biskup Rzymu stwierdził, że także modlitwa sama 
„nie wystarcza; potrzebna jest radość celebrowania: celebrowanie Jezusa w Jego sakra-
mentach, bowiem w nich daje nam życie, daje nam siłę, daje nam pokarm, daje nam otu-
chę, daje nam przymierze, daje nam misję. Bez celebrowania sakramentów nie zdołamy 
poznać Jezusa. 

    Wreszcie, aby otworzyć trzecie drzwi — imitatio Christi (naśladowania Chrystusa), 
zaleca się wzięcie do ręki Ewangelii, aby odkryć w niej, „co On robił, jakie było Jego 
życie, co nam powiedział, czego nas uczył”, tak aby „starać się Go naśladować”.  

    Na zakończenie Papież wyjaśnił, że przejście przez tych troje drzwi oznacza „wejście w 
tajemnicę Jezusa”. Bowiem „możemy Go poznać tylko wtedy, jeżeli jesteśmy zdolni 
wejść w Jego tajemnicę”. I nie trzeba się tego obawiać. Papież Franciszek zachęcił do 
pomyślenia „w ciągu dnia, jak mają się sprawy z drzwiami modlitwy w moim życiu: ale 
— uściślił — modlitwy serca”, tej prawdziwej. 

Opracowała na podstawie Opoka Magdalena . Balska   
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    Święty Jacek, na Zachodzie znany pod imieniem Hia-
cynt, urodził się około 1200 roku w Kamieniu Śląskim, 
na dzisiejszym Śląsku Opolskim. Pochodził ze znanego 
rodu Odrowążów i według tradycji był bliskim krewnym 
bł. Czesława. Do rodu Odrowążów należał też biskup 
krakowski Iwon Odrowąż, który został pasterzem diece-
zji w roku 1018.                                                                                                             

Jacek i Czesław Odrowążowie byli współpracownikami 
biskupa Iwona. Biskup mianował Jacka kanonikiem kate-
dralnym w Krakowie i następnie wysłał go na kilkuletnie 
studia zagraniczne z zakresu teologii i prawa kanoniczne-
go. Po powrocie do Krakowa kapłan Jacek miał wyróż-
niać się w gronie kanoników swoją wiedzą i surowością 
życia. Biskup Iwon w roku 1220 udał się do Rzymu w 
towarzystwie Jacka i Czesława. W Rzymie biskup kra-
kowski spotkał się ze św. Dominikiem, założycielem 
sławnego już zakonu kaznodziejskiego, zwanego też do-
minikańskim, prosił św. Dominika o przysłanie do Polski 
dominikanów. Święty odpowiedział, że nie może przy-
słać dominikanów do Polski, ale chętnie przyjmie Pola-
ków do swego zakonu.                                                  

    Następca św. Dominika bł. Jordan z Saksonii w roku 
1221 wysłał obu Polaków do Polski, aby tam zakładali 

klasztory swojego zakonu. W drodze do Polski Jacek wraz ze swoimi towarzyszami po-
dróży umocnił egzystencję pierwszego klasztoru dominikańskiego na terenie Niemiec, w 
miejscowości Fryzak. Dominikanie przybyli do Polski w roku 1222, oczywiście najpierw 
do Krakowa, gdzie biskup Iwon przekazał im kościół parafialny Świętej Trójcy, a parafię 
przeniósł do kościoła Mariackiego.                                                                                                                                                       

    Od lat 40. XIII wieku ojciec Jacek osiadł na stałe w Krakowie i tu duszpasterzował do 
chwili swojej śmierci. Według relacji pisemnej dominikanina lektora Stanisława, Jacek 
był ideałem zakonnika — dominikanina. „Jacek zawsze albo studiował, albo głosił kaza-
nia, albo słuchał spowiedzi, albo modlił się, albo chorych nawiedzając słowem i przykła-
dem bliźnich budował” .   

    Był bardzo wrażliwy na potrzeby bliźnich, na nędze ludzką: moralną i materialną. Do-
minikanin Jacek pełen zasług, po długiej chorobie odszedł do Pana w opinii świętości w 
Krakowie 15 sierpnia 1257 roku. Grób św. Jacka znajduje się w dominikańskim kościele 
Świętej Trójcy w Krakowie. 

    W tradycyjnej kulturze ludowej dzień św. Jacka był świętem pasterskim na Podhalu i 
Spiszu. Pasterze na halach modlili się do św. Jacka o szczęśliwy wypas, zielem poświęco-
nym w święto Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia) okadzano zagrodę z owcami i szałasy.  

        W dzień św. Jacka przychodzili na halę gospodarze ze wsi, aby odwiedzić pasterzy i 
powierzone ich pieczy owce.  

Święty Jacek 

Opracowała na podstawie Opoka Angelika Sielczak 
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    Nasze niemowlę właśnie wyrosło z okresu niemowlęcego i pełną parą wkracza w drugi 
rok życia. Teraz nazywane jest małym dzieckiem- i słusznie, bo nawet trochę nie przypo-
mina bezradnego i niemal całkowicie zależnego niemowlęcia. Samym wyglądem fizycz-
nym upodabnia się do chłopca lub dziewczynki. W tym roku fizyczny wzrost nieco zwal-
nia, dziecko zyska ok. 2-3 kg i urośnie ok. 13 cm. Większość dzieci w tym wieku potrafi 
już chodzić- niektóre dopiero stawiają swoje pierwsze nieporadne kroki, inne prawie bie-
gają, z pewnością jednak każdy zdrowy maluch jest w nieustannym ruchu, a jego najważ-
niejszym celem jest eksplorowanie i doświadczanie. Prawidłowy rozwój dziecka wymaga 
niemal nieograniczonej przestrzeni do odkrywania pod uważnym, ale zdystansowanym 
nadzorem dorosłych. Nadmierne ograniczenie ruchliwości i ciekawości dziecka w trosce o 
jego bezpieczeństwo hamuje inicjatywę i wpaja lęk przed nieznanym. Maluch powinien 
mieć możliwość pobrudzenia się różnymi substancjami, upadania na różne powierzchnie, 
skaleczenia podczas manipulowania nowymi przedmiotami- tylko w ten sposób pozna 
świat oraz swoje możliwości i ograniczenia. Dzięki rozwojowi fizycznemu dziecko jest w 
stanie samodzielnie badać przestrzeń, natomiast dzięki rozwojowi umysłu- przewidywać 
skutki swoich działań i rozwiązywać problemy (na razie w ograniczonym zakresie- ale i 
teraz rodzic może być bardzo zaskoczony umiejętnościami i wiedzą swojego podopiecz-
nego).   

    Okresy eksploracji przeplatają się z momentami lęku separacyjnego, w jednej chwili 
dziecko chce wszystko robić samo, w drugiej- kurczowo trzyma się nogi opiekuna lub nie 
chce zejść mu z kolan. Jest to zupełnie normalne. Umożliwiając dziecku "naładowanie 
baterii" w bliskości i zrozumieniu, dajemy mu siłę napędową do dalszych, bardziej nieza-
leżnych działań. Tylko dziecko z zaspokojoną potrzebą bezpieczeństwa jest w stanie sa-
modzielnie oderwać się od opiekuna i z odwagą wędrować przed siebie- zarówno w prze-
strzeni, jak i w rozwoju. Wraz z nowymi doświadczeniami wzrasta w dzieciach potrzeba 
poznania i ambicja robienia tego, co dorośli i starsze dzieci. Maluchy naśladuję niemal 
każdą czynność wykonywaną przez obserwowane osoby- jest to świetny moment, aby 
wdrażać je do zajęć domowych, przy czym trzeba pamiętać, że dziecko naśladuje tylko (i 
aż!) to, co widzi. Jeśli dorosły krzyczy i wszędzie zostawia bałagan, mały człowiek rów-
nież tak będzie robił. Jeśli osoby z otoczenia wyrażają się spokojnie i uprzejmie, sprzątają 
w obecności dziecka, gotują razem z nim- jest duża szansa na to, że najmłodszy automa-
tycznie uwewnętrzni ich zachowanie i poprzez naśladowanie nauczy się wielu przydat-
nych rzeczy. Istotną sprawą jest nie izolowanie dziecka od zajęć pozornie przeznaczonych 
dla dorosłych. Przykładowo- mój niespełna 15 miesięczny syn świetnie radzi sobie z roz-
ładowywaniem zmywarki i chowaniem sztućców oraz garnków do szafki, wyrzuca śmieci 
do kosza, pomaga podczas gotowania wsypując mąkę czy wlewając mleko do miski, pró-
buje ścierać kurze i chować ubrania do szafek. Oczywiście, robi to nieporadnie ale cóż to 
będzie za pomoc w niedługim czasie! Takie zajęcia mają ogromną wartość rozwojową i 
pozwalają w produktywny sposób spędzić wspólnie czas- i zacieśnić więź między człon-
kami rodziny. W tym czasie wiele maluchów nie mówi więcej niż kilka zrozumiałych 
słów (niektóre żadnego), ale świetnie rozumieją, co się do nich mówi i czego oczekuje- 
jeżeli prośby wyrażane są jasno i często. Zazwyczaj prośby typu "zanieś tacie kubek" lub 
"wyrzuć papierek do kosza" nie stanowią żadnego problemu, a wykonanie ich sprawia 
dzieciom ogromną radość i satysfakcję.   

13-15 miesiąc życia dziecka Nr 07/92 

Monika Sowińska 
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Imię Krzysztof oznacza po grecku „niosący Chrystusa” (Christoohoros) 
 
     Olbrzym - tak najczęściej określano Krzysztofa, był człowiekiem wielkiego wzrostu i 
groźnej twarzy, a na długość liczył sobie 12 łokci. Służąc u pewnego pana, powziął myśl, 
aby poszukać sobie największego pana, jaki jest na świecie, i do niego na stałe zaciągnąć 
się na służbę. Udał się zatem do jednego wielkiego króla, o którym wieść głosiła, że nie 
ma nadeń większego pana na świecie, a król chętnie zatrzymał go na swoim dworze. 

     Pewnego dnia jednak jakiś bard wędrowny śpiewał przed królem pieśń, w której często 
wspominał o diable, a król, który wyznawał wiarę Chrystusową, ilekroć usłyszał imię 
diabła, żegnał się znakiem krzyża. 

     Gdy Krzysztof zapytał o to króla, ten nie chciał mu wyjawić, dlaczego tak czyni i co 
ten znak oznacza, ale wtedy Krzysztof rzekł: "Jeśli mi tego nie powiesz, nie zostanę dłu-
żej u ciebie". Król odpowiedział wreszcie: "Ilekroć usłyszę, że ktoś wspomina diabła, 
ubezpieczam się tym znakiem w obawie, aby mnie szatan nie zagarnął pod swą władzę i 
nie szkodził mi". Na to Krzysztof: "Zawiodłem się zatem, uważając, że znalazłem naj-
większego i najpotężniejszego pana na świecie". Odszedł tedy od tego króla i poszedł 
szukać diabła. 

     A gdy wędrował przez jedną pustynię, zobaczył wielki orszak rycerzy, z których jeden, 
dziki i groźny, zbliżył się doń i zapytał, dokąd idzie. "Idę na poszukiwanie diabła - odparł 
Krzysztof - aby wziąć go sobie za pana". A on na to: "Jam jest tym, którego szukasz". 
Ucieszył się Krzysztof i uznał go swoim panem. Gdy jednak wędrowali razem, spotkali 
przy ruchliwej drodze znak krzyża, a diabeł na jego widok uciekł przestraszony, zszedł z 
drogi, poprowadził Krzysztofa przez bezludne wertepy i za jakiś czas dopiero wrócił na 
drogę. Krzysztof, widząc to, ze zdziwieniem zapytał go, dlaczego w takim pomieszaniu 
opuścił gościniec. Diabeł nie chciał tego jednak żadną miarą wyjawić i dopiero gdy 
Krzysztof zagroził odejściem, rzekł: "Pewien człowiek, zwany Chrystusem, był przybity 
do krzyża, a ja ilekroć zobaczę Jego znak, trwożę się wielce i uciekam". Na to Krzysztof: 
"A zatem ów Chrystus jest większy i potężniejszy do ciebie? Na darmo tedy trudziłem się 
i nie znalazłem jeszcze największego pana na świecie. Ale teraz bądź zdrów, bo myślę cię 
opuścić, a szukać tego Chrystusa". 

     Po długim szukaniu kogoś takiego, kto by mógł mu powiedzieć o Chrystusie, trafił 
wreszcie do pewnego pustelnika, który opowiedział mu o nim i starannie wyuczył go 
prawd wiary. Gdy Krzysztof nie chciał służyć nowemu panu postem i modlitwą, zapytał 
pustelnik: "A czy znasz taką rzekę, przez którą przeprawa jest niebezpieczna i w której 
wielu podróżnych ginie?". "Znam" - odrzekł Krzysztof. A on na to: "Skoro jesteś taki 
wielki i mocny, to jeśli osiedlisz się nad tą rzeką i będziesz wszystkich przeprawiał, bę-
dzie to na pewno miłe królowi Chrystusowi, któremu chcesz służyć, i ufam, że tam ci się 
objawi".   

Legenda o św. Krzysztofie 

     cd str 7 

Nr 07/92 



 

 

7 

 
    Udał się zatem nad ową rzekę, zbudował 
tam sobie mieszkanie i mając w rękach za-
miast laski długą żerdź, którą podpierał się w 
wodzie, niestrudzenie przeprawiał wszystkich 
podróżnych.  

    Minęło już wiele dni, gdy raz spoczywając 
w swym domku, usłyszał głos jakiegoś dziec-
ka, które wołało tymi słowy: "Krzysztofie, 
wyjdź na dwór i przepraw mnie!". Wyszedł na 
wołanie i zobaczył nad brzegiem rzeki niezna-
nego sobie chłopca, który go usilnie prosił, by 
go przeprawił. Krzysztof posadził sobie dziec-
ko na ramionach, wziął laskę i wszedł w rze-
kę. Lecz oto woda w niej zaczęła powoli 
wzbierać, a chłopiec ciążył mu tak, jakby był 
z ołowiu, i im bardziej posuwał się naprzód, 
tym bardziej fala się wzdymała, a chłopiec 
coraz bardziej przygniatał jego ramiona nie-
znośnym ciężarem tak, że znalazł się w nader 
trudnym położeniu i poważnie lękał się o sie-
bie.  

    Gdy na koniec z biedą pokonał trudności i 
przebrnął rzekę, postawił chłopca na brzegu i 
rzekł doń:  

"O wielkie niebezpieczeństwo przyprawiłeś 
mnie, chłopcze, i tak mi ciążyłeś, że gdybym 

miał cały świat na sobie, nie czułbym chyba większego ciężaru".  

 

A na to chłopiec odparł:  

"Nie dziw się, Krzysztofie, bo miałeś na sobie nie tylko cały świat, lecz niosłeś na swych 
ramionach także Tego, który stworzył ten świat. Ja bowiem jestem królem twoim, Chry-
stusem, któremu tutaj służysz. Abyś wiedział, że prawdą jest to, co mówię, wbij, gdy wró-
cisz, laskę twą w ziemię koło twego domku, a rano zobaczysz, że ona zakwitnie i obro-
dzi".  

 

To mówiąc zniknął z jego oczu. Krzysztof zaś powróciwszy, wbił laskę w ziemię, a gdy 
rano wstał, ujrzał, że wydała liście i owoce jak palma. 

 

Legenda o św. Krzysztofie 

Przygotowała na postawie adalbertus.katowice.opoka.org.pl  
Beata Kapowicka 

Nr 07/92 
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Samoocena może być:  

Raz wysoka, raz niska: zależna od oceny innych ludzi i okoliczności.  

Adekwatna – nieadekwatna: zależy od tego, czy dziecko potrafi realistycznie ocenić swoje 
możliwości.  

Stabilna – niestabilna: zależy od tego, czy dziecko ma czy nie ma, ugruntowaną 
(pozytywną lub negatywną) opinię na swój temat. 

 

IDEALNA SAMOOCENA POWINNA BYĆ: WYSOKA, ADEKWATNA I STABILNA. 

Wysokie poczucie własnej wartości przejawia się w: 

Łatwości i uczciwości mówienia o osiągnięciach, ale też niepowodzeniach 

Łatwości wyrażania i przyjmowania komplementów, ciepłych uczuć i wdzięczności 

Otwartości na krytykę i swobodzie przyznawania się do błędów 

Łatwości i spontaniczności wypowiedzi oraz ruchów 

Harmonii między tym co robimy, mówimy, jak wyglądamy, jak brzmi nasz głos, jak się 
poruszamy 

Postawie ciekawości i otwartości wobec nowych idei, doświadczeń i możliwości 

Swobodnym ujawnianiu uczucia lęku i niepewności 

Łatwości asertywnego wyrażania siebie 

Umiejętności zachowania godności i harmonii w obliczu stresu 

Co mogli zrobić rodzice, by wychować dziecko o wysokim poczuciu własnej wartości? 

Rodzice powinni mieć sami wysoki poziom samooceny, pomóc dziecku prawidłowo 
przejść wszystkie etapy rozwoju emocjonalnego, odnosić się do niego z szacunkiem, ak-
ceptować jego myśli, uczucia i wartości, ustanowić nieopresyjne, ale konsekwentne i ne-
gocjowalne granice, mieć wysokie standardy i wysokie oczekiwania dotyczące zachowa-
nia dziecka oraz nauczyć je praktykowania 6 ważnych zasad budujących samoocenę.  

Te zasady to: 

Praktyka świadomego życia; uświadomienie sobie wszystkiego, co ma znaczenie dla na-
szych działań, celów i wartości i postępowanie zgodnie z tym, co chcemy osiągnąć. 

Praktyka samoakceptacji; bycie swoim sprzymierzeńcem, dbanie o siebie, zrozumienie 
dla swoich myśli, uczuć, zachowań. Akceptacja to nie aprobata i nie zwalnia od pracy nad 
sobą. Praktyka odpowiedzialności za siebie; kontrola nad własnym życiem, przeświadcze-
nie, że to ode mnie, a nie od zbiegu okoliczności zależy, jak będzie wyglądało moje życie, 
kariera, relacje z ludźmi, poczucie szczęścia. Praktyka asertywności; bezpośrednie wyra-
żanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium in-
nych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w 
sytuacjach społecznych. Praktyka życia celowego; umiejętność wybrania kierunku, celu 
działań i wykorzystywanie własnych zasobów oraz zdolności do ich realizacji. Praktyka 
integralności osobistej; spójność wartości, sądów, standardów i przekonań z zachowania-
mi. 

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka Nr 07/92 

cd.  str. 9 
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Rodzice niszczą poczucie własnej wartości dziecka poprzez nieprawidłowe komunikaty 
skierowane do niego: 

Komunikat karzący (ma wywołać u dziecka poczucie winy lub poczucie bycia nie w po-
rządku wobec innych): „A nie mówiłam, że się do tego nie nadajesz”, „Po co ci to było”, 
„Wi ększego tumana to ze świecą szukać”, „Jesteś do niczego” itp. 

Komunikat wyręczająco – opiekuńczy (ma wyrazić pocieszenie i przejęcie przez dorosłe-
go inicjatywy i działania w celu rozwiązania problemu), np. w przypadku jedynki z kla-
sówki: „Zaraz ci pomogę, poczytam co powinieneś zrobić, napiszę ci to od nowa” lub 
„Pójdę do pani, żeby postawiła ci lepszy stopień, więc tak się nie zamartwiaj”. 

Komunikat strukturalizujący (nie pozwala dziecku samodzielnie znaleźć rozwiązania, daje 
gotowe recepty na to co ma zrobić w danej sytuacji i opis całej sekwencji zachowań pole-
canych do wykonania, np. dziecko rozdarło spodnie: „Musisz je zdjąć, znajdź igłę z nitką 
w kolorze spodni, przewróć je na lewą stronę i zaszyj, ale równiutko!”. 

PRAWIDŁOWY KOMUNIKAT BUDUJĄCY POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, 
MA UDZIELIĆ WSPARCIA I TOWARZYSZYĆ SAMODZIELNEMU RADZENIU 
SOBIE Z PROBLEMEM Z JAKIM SPOTYKA SIĘ DZIECKO, OFERUJE EWENTU-
ALNĄ POMOC, KTÓTEJ FORMĘ I CZAS OKREŚLA SAMO DZIECKO. ZAWIERA 
3 ELEMENTY: 

ODZWIERCIEDLENIE UCZUĆ DZIECKA 

WYRAŻENIE PRZEKONANIA, ŻE SOBIE PORADZI 

WYRAŻENIE GOTOWOŚCI POMOCY: „WIDZĘ, ŻE SIĘ ZDENERWOWAŁEŚ. CO 
TERAZ ZROBISZ? JEŚLI 
CHCESZ MOGĘ CI PO-
MÓC”. 

Sprzymierzeńcem budowania 
poczucia własnej wartości u 
dziecka może być szkoła, 
jeśli istnieją w niej: poszano-
wanie godności dziecka, spra-
wiedliwość, motywowanie, 
docenianie, uwaga i dyscypli-
na. Wysoka samoocena służy 
bowiem: Wsparciu w nauce, 

Powstrzymywaniu się przed 
destrukcyjnymi zachowania-
mi, Przygotowaniu do życia. 

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka 

Przygotowała Ewa Dąbrow-
ska 

Nr 07/92 
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M SZE 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 poniedziałek i śro-
dę) 
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 07/92 

 
Najmilsza Mi jest dusza ta,  

która wierzy mocno w dobroć Moją  
i zaufała Mi zupełnie;  

obdarzam ją swoim zaufaniem  
i daję jej wszystko, o co prosi  

 

Z 'Dzienniczka' św. Siostry Faustyny (Dz. 453)  
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
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 Rogozina z następują-
cych ulic: 

- Wspólnej na  5 lipca, 

- Krótkiej na 12 lipca,  

- Morelowej na 19 lipca,  

- Kwiatowej na 26 lipca,  

- Strażackiej na 2 sierpnia,  

- Wiosennej (I cześć, od początku do ul. Słonecznej) na 9 sierpnia,  

- Wiosennej (II część, od ul. Słonecznej do końca) na 16 sierpnia.  

 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 07/92 

 Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem, gdy roz-
wija się następujące prędkości:  

80 km/h – „Pobłogosław, Jezu, drogi” 

90 km/h – „To szczęśliwy dzień…” 

100 km/h – „Cóż Ci, Jezu, damy…” 

110 km/h – „Ojcze, Ty kochasz mnie…” 

120 km/h – „Liczę na Ciebie, Ojcze…” 

130 km/h – „Panie, przebacz nam…” 

140 km/h – „Zbliżam się w pokorze…” 

150 km/h – „Być bliżej Ciebie chcę…” 

160 km/h – „Pan Jezus już się zbliża…” 

170 km/h – „U drzwi Twoich stoję, Panie…” 

180 km/h – „Jezus jest tu…” 

200 km/h – „Witam Cię, Ojcze…” 

220 km/h – „Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie…” 
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Nr 07/92   

 

    Ważniejsze wydarzenia liturgiczne w  lipcu  
Dzień   Niedziela Dzień  

powszedni 
Terminy 

Wt.-Sob. 1-5   1800 msze św.  

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych 

1700 spowiedź  

1800 msza św.  

Nd. 6 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św.  

Nd. 13 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św.  

Wt.  15  ŚW. BONAWENTURY -
BISKUPA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

1800 msza św.  

Nd. 20 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 21-26   1800 msze św. 

So. 26  WSPOMNIENIE ŚW. 
JOACHIMA I ANNY, 

RODZICÓW NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY 

1800 msza św. 

Nd. 27 XVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Czw. 28-31   1800 msze św. 

Śr. 16  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY Z GÓRY KAR-

MEL 

1800 msza św.  

Pt. 25  ŚW. KRZYSZTOFA 1800 msza św.  

Wt. 22  ŚW. MAGDALENY 1800 msza św.  

27 lipca po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów: dwukołowych  
i czterokołowych oraz  specjalna modlitwa w intencji użytkowników ruchu, kierow-
ców, rowerzystów, motocyklistów i pieszych z okazji święta św. Krzysztofa   
(25 lipca). Zapraszam serdecznie wszystkich parafian.   


