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RÓŻANIEC 

A jeśli wojna nowa, a jeśli się zasmucę 
jak dziecko zapłakane w różaniec swój powrócę. 
Będę go brać na ręce jak włosów ciemne sploty, 
gdzie blask się świec zaplątał jak żuczek szczerozłoty, 
gdzie sny z krzyżykiem srebrnym i łzy i śpiew poranny, 
zerwanych moc przyrzeczeń i żal wciąż nieustanny, 
modlitwy za rodziców, za kolegów, prośby wieczne, 
i jakieś umartwienia zabawne, niedorzeczne... 
A jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje... 
O rzewne, o tajemne paciorki moje, 
to na nich troski moje, radości ukochania, 
i cały żar modlitwy późnego powołania. 
I na nich pamięć dni tych, gdy późnym sennym latem  
biegliśmy z podchorążym płonącym Mariensztadem, 
a potem w noce długie na jezdni pod gwiazdami, 
chwytałem was ukradkiem drżącymi wciąż palcami. 
Do Twoich snów się tulę, do Twoich snów się łaszę, 
na tych dziesiątkach licząc sierpniowe złudy nasze. 
Kto wezwał? Kto przywołał? Skąd sny co tu przygnały? 
Przed własną tajemnicą przyklękam taki mały... 
O siódmej przy kolacji, przy modlitw chłodnym dżwięku, 
o jaką burzę wspomnień przeważasz w swoim ręku. 
Bo jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje, 
o rzewne, o tajemne paciorki czarne moje.  
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W sytuacji, kiedy widzimy, że dzieje się coś złego, należy zawsze powia-

domić pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki nie siedźmy jednak bez-

czynnie w oczekiwaniu na cudowne ocalenie życia, które z każdą sekundą będzie 

coraz mniejsze. Bardzo często zdarza się tak,  iż w krytycznym momencie nie ma 

nikogo w pobliżu, kto może nam pomóc i podpowiedzieć co zrobić. To nie czas 

na szukanie w Internecie schematów ratowniczych czy telefonów do specjalistów. 

To czas na nasze działanie, nawet jeśli nie w pełni skuteczne, to i tak zwiększają-
ce szanse na przeżycie poszkodowanego. Nie obawiajmy się, że zrobimy coś nie 

tak. Nie robiąc nic - popełniamy największy błąd.  

Oto kilka sytuacji zagrażających życiu i porady, jak postępować i na co zwrócić 
uwagę: 

1. Ocena stanu pacjenta  
• zadbaj o własne bezpieczeństwo, 

• zawołaj czy reaguje na Twój głos,  

• potrząśnij lekko pacjenta za ramiona i zapytaj głośno co się stało,  

• jeśli pacjent odpowiada, zapytaj jakie ma dolegliwości,  

• jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie reaguje, należy zapewnić sobie po-

moc, ocenić czy oddycha oraz dzwoniąc pod numer 999 wezwać pogoto-

wie ratunkowe. 

2. Jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie oddycha normalnie, a pomoc już 
została wezwana, rozpocznij podstawowe czynności resuscytacyjne 
(tzw. masaż serca) 

W tym celu:  

• udrożnij drogi oddechowe Należy usunąć ciała obce z jamy ustnej 

i gardła, odgiąć głowę do tyłu, wysunąć żuchwę do przodu. Postępować 
ostrożnie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego,  

• sprawdź wzrokiem, słuchem i czuciem czy wrócił prawidłowy oddech, 

jeśli potrafisz oceń tętno na tętnicy szyjnej,  

• połóż splecione ręce na środku klatki piersiowej i rozpocznij 30 ucisków 

klatki piersiowej – uciskaj na głębokość 4-5 cm z częstością około 100/

min,  

• wykonaj 2 sztuczne wdechy metodą usta-usta, z których każdy będzie 

trwał ok.1 sekundy, patrząc czy unosi się klatka piersiowa,  

• kontynuuj te czynności w stosunku 30:2 aż do powrotu akcji serca 

i oddechu lub do momentu przejęcia reanimacji przez przybyły personel 

pogotowia ratunkowego. W przypadku własnego wyczerpania możesz 

odstąpić od dalszej reanimacji. /c.d.s.3/ 

 

Działaj, zanim przyjedzie karetka  

 Wiesława Rybicka-Bogusz 
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Działaj, zanim przyjedzie karetka  

 3. Pozycja boczna bezpieczna  
 Pacjent nieprzytomny, z zachowanym oddechem i akcją serca powinien 

być do czasu przybycia na miejsce zdarzenia lekarza ułożony w pozycji bocznej 

bezpiecznej, w której zabezpieczona będzie drożność jego dróg oddechowych, 

a w przypadku wymiotów nie zadławi się. 

Aby to wykonać:  
• zajmij miejsce z boku ratowanego, 

• skontroluj jego parametry życiowe (oddech, tętno), 

• zegnij jego rękę znajdująca się od Twojej strony pod kątem prostym, 

• przełóż jego drugą rękę przez jego pierś do jego policzka, 

• zegnij jego drugą nogę w pół, 

• trzymając za zgiętą nogę i rękę znajdująca się przy policzku pociągnij oso-

bę ratowaną do siebie, tak aby tułów znalazł się na boku, 

• głowę odchyl do tyłu, pod głowę podeprzyj rękę, 

• często kontroluj oddech i tętno, 

• przeciwwskazaniem do pozycji bocznej bezpiecznej jest podejrzenie urazu 

kręgosłupa szyjnego.  

4. Duszności 
 Ułóż pacjenta z pozycji siedzącej uchyl okno zapytaj czy nie posiada jakiś 
leków przynoszących ulgę (Nitrogliceryna u pacjentów chorujących kardiologicz-

nie, inhalatory w przypadku pacjentów z astmą).  

5. Bóle w klatce piersiowej 
Uspokój pacjenta ułóż go w pozycji półsiedzącej zaleć unikanie jakiegokolwiek 

wysiłku w przypadku pacjentów chorujących "na serce" podaj Nitroglicerynę lub/

i Aspirynę kontroluj często stan pacjenta.  

6. Drgawki 
 Zabezpiecz pacjenta aby nie doznał dodatkowych urazów, szczególnie 

chroń głowę; zabezpiecz drożność dróg oddechowych. 

7. Drgawki gorączkowe u dzieci  
 Zrób zimny okład ochładzaj pomieszczenie, polec otworzyć okno podawaj 

w małych ilościach chłodne płyny podaj leki przeciwgorączkowe zabezpiecz 

drożność dróg oddechowych. 

8. Krwotok  
 Unieś i utrzymuj cześć zranioną powyżej poziomu serca uciśnij jałowym 

opatrunkiem miejsce zranienia w przypadku przeciekania opatrunku nie należy go 

wymieniać, a jedynie założyć na niego następny gdy pacjent stracił dużo krwi 

należy unieść jego nogi nieznacznie ku górze i ciepło okryć jego ciało. /c.d.s.4/ 

 Wiesława Rybicka-Bogusz 
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Niezbędnik jesienny Nr 10/132 

Po zaopatrzeniu swojej apteczki domowej w czystek, dobrym krokiem ku 

wsparciu organizmu jest przygotowanie sobie niezbędnika jesiennego, w którym 

powinien znaleźć się sok aroniowy. 

Owoce aronii kojarzą nam się z cierpkim i mało przyjemnym smakiem 

przez co są niedoceniane i zapomniane, a mają przecież silne działanie przeciwu-

tleniające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwiru-

sowe i przeciwkrwotoczne. Cenną właściwością tego owocu jest regulacja krąże-

nia oraz obniżenie ciśnienia krwi. Ponadto, aronia zawiera witaminy (C, B2, B6, E, 

PP, prowitaminę A), mikro – i makroelementy, cukry, flawonoidy i sole mineral-

ne. 

Krzew aronii jest łatwy w uprawie i odporny na niskie temperatury, warto 

więc znaleźć dla niego miejsce w swoim ogrodzie. Zebrane już od końca sierpnia, 

a nawet na początku października  – czarnofioletowe jagody przetworzone i za-

mknięte wraz ze swoimi dobroczynnymi właściwościami służyć nam będą przez 

cały sezon jesienno – zimowy, a nawet wczesną wiosną, kiedy nasz organizm po-

trzebuje wsparcia w zwalczaniu infekcji wirusowych czy bakteryjnych. Codzien-

ne picie soku bądź stosowanie go jako dodatku do herbaty z miodem i cytryną 
dostarczy niezbędnych witamin i minerałów. 

Sok z aronii można zakupić w aptekach i sklepach zielarsko – medycz-

nych. Dostępne ą także w sklepach spożywczych, jednak należy zwracać uwagę 
na zawartość owocu w takim produkcie, ponieważ często jest ona niestety zniko-

ma. Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne przygotowanie sobie soku z aro-

nii. Aby zniwelować cierpkość owocu dobrym sposobem jest użycie liści wiśni. 

Pozostałe owoce można przetworzyć na dżem z dodatkiem jabłek. 

Joanna Peciakowska  
Działaj, zanim przyjedzie karetka  

9. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub nosa  
 Zapewnij swobodny wypływ krwi, aby pacjent się nie zakrztusił, np. po-

przez przegięcie głowy niżej lub ułożenie pacjenta w pozycji bocznej. 

10. Zachłyśnięcie  
• u pacjentów przytomnych – sprowokować kaszel, zgiąć pacjenta 

i pochylić do przodu, uderzyć otwartą dłonią w okolicę międzyłopatkową, 
a przy braku efektu otoczyć pacjenta rękoma powyżej pępka i mocno krót-

ko ucisnąć do góry jamę brzuszną. Na przemian stosujemy po 5 jednych 

i drugich zabiegów. Ucisków brzucha nie stosujemy u dzieci, ciężarnych i 

osób otyłych. Niemowlęta i małe dzieci przełóż przez kolano i uderzaj dło-

nią pomiędzy łopatkami. Jeśli przestanie oddychać- zrób masaż serca i 

sztuczne oddychanie.  

• u pacjentów nieprzytomnych – uciskamy klatkę piersiową jak przy masa-

żu serca u dzieci – możliwa pozycja do góry nogami (np. odwrócenie na 

kolanie). /c.d.s.5/ 
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11. Oparzenia  
 Zdjąć odzież, pomiń usuwanie odzieży z samego miejsca poparzenia. chło-

dzić pod bieżąca zimną wodą przez 20-30 min. nie przykładać żadnych maści 

i tłuszczów załóż jałowy opatrunek podaj leki przeciwbólowe. 

12. Złamania 
 W złamaniach występuje obrzęk, ból i znaczne ograniczenie ruchomości 

unieruchamiamy zgodnie z zasadą, że usztywniamy miejsce urazu i dwa sąsiednie 

stawy. W przypadku złamań otwartych zakładamy jałowy opatrunek. 

13. Zatrucia lekami  
 W przypadku zatruć lekami u pacjentów przytomnych należy sprowokować 
wymioty. U pacjentów nieprzytomnych nie prowokować wymiotów, udrożnić 
drogi oddechowe i monitorować czynności życiowe, ułożyć w pozycji bocznej 

bezpiecznej. Zabezpieczyć opakowania po lekach. 

14. Zawał (niedokrwienie m. sercowego) – sprawdzaj oddech poszkodowanego. 

 Zgłaszane objawy: silny ucisk w klatce piersiowej, narastający ból promie-

niujący od okolic serca do lewej części ciała- ręki, łopatki, żuchwy. Chory jest 

blady, poci się, odczuwa lęk, niepokój, ogromne zmęczenie, utrata tchu, ma nud-

ności, może wymiotować. Do czasu przyjazdu pogotowia: 

• jeśli chory jest przytomny- zapewnij mu pozycję półleżącą, rozepnij ubra-

nie (kołnierzyk, stanik); 

• podaj aspirynę- pod warunkiem że chory nie jest na nią uczulony. Lek ten 

utrudnia zlepianie płytek krwi i tworzenie się zakrzepów; 

• sprawdzaj oddech- jeśli ustaje a tętno zanika to wykonaj masaż serca i pro-

wadź go do czasu przyjazdu karetki; 

• nie unoś nóg chorego- to pogarsza sytuację, gdyż serce musi dokonać jesz-

cze większego wysiłku by pompować krew; 

• nie podkładaj niczego pod głowę- jej przygięcie do klatki piersiowej utrud-

nia oddychanie; 

• nie proś o kaszlnięcie- to obciąża dodatkowo serce, które walczy o życie; 

• nie podawaj innych leków jeśli nie wiesz na co choruje poszkodowany. 

15. Udar 

 Krwotoczny czy niedokrwienny ma podobne objawy. Jeśli stwierdzisz, że 

ktoś się dziwnie zachowuje, nie rozumie tego co do niego mówisz, ma trudności 

w znalezieniu słów, brakuje mu nagle siły w rękach, to przeprowadź szybki test: 

• poproś o uśmiech- w przypadku udaru jeden kącik może opadać; 
• poproś o zamkniecie oczu i podniesienie rąk do góry- jedna ręka może opa-

dać; WEZWIJ POGOTOWIE!!!  

• połóż chorego przytomnego na wznak  i nie pozwól wstawać. Jeśli jest nie-

przytomny. Zastosuj pozycję bezpieczną. Strona ciała nie ma znaczenia;/

c.d.s.8/ 



 

 

 Fragment Ewangelii św. Jana (por. 4, 6-15), opowiada o spotkaniu Jezusa z 

Samarytanką. Uderzający w tym spotkaniu jest bardzo bezpośredni dialog między 

kobietą a Jezusem. Pozwala to nam dziś zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt 

miłosierdzia, jakim jest właśnie dialog.  

 Dialog pozwala osobom poznać się i zrozumieć wzajemne potrzeby. Jest 

on przede wszystkim oznaką wielkiego szacunku, sprawia, że ludzie nastawiają 
się na słuchanie i są w stanie przyjąć punkt widzenia rozmówcy. Po drugie, dialog 

jest wyrazem miłości, ponieważ choć nie bagatelizuje różnic, może pomóc w po-

szukiwaniu i podzielaniu wspólnego dobra. Ponadto dialog skłania nas do stanię-
cia przed drugim, postrzegania go jako daru Bożego, który jest dla nas wyzwa-

niem i chce być respektowany. 

 Niejednokrotnie nie spotykamy braci, pomimo że mieszkamy blisko nich, 

zwłaszcza gdy przyjmujemy dominującą postawę w stosunku do drugiej osoby. 

Nie prowadzimy dialogu, jeżeli nie słuchamy dostatecznie albo usiłujemy prze-

rwać drugiemu, aby udowodnić, że mamy rację. Jakże często, gdy słuchamy ja-

kiejś osoby, powstrzymujemy ją i mówimy: «Nie! Nie! Nie jest tak!», i nie po-

zwalamy jej dokończyć tego, co chce powiedzieć. A to uniemożliwia rozmowę: to 

jest agresja. Natomiast prawdziwy dialog wymaga chwil ciszy, w których trzeba 

dostrzec niezwykły dar obecności Boga w bracie. 

 Dialog pomaga ludziom w humanizacji relacji i przezwyciężaniu nieporo-

zumień. Jak bardzo potrzebny jest dialog w naszych rodzinach i o ileż łatwiej 

można by rozwiązać problemy, gdybyśmy nauczyli się słuchania siebie nawza-

jem! Tak jest w relacjach między mężem i żoną oraz między rodzicami i dziećmi, 

między nauczycielami i ich uczniami lub między menadżerami i pracownikami, 

aby rozpoznać lepsze wymagania pracy. Dialog obala mury podziałów i nieporo-

zumień; tworzy mosty komunikacyjne i nie pozwala, by ktoś się izolował. Roz-

mawiać to znaczy słuchać tego, co mówi do mnie drugi człowiek, i powiedzieć z 

łagodnością, co ja uważam. Jeżeli rzeczy tak się mają, rodzina, dzielnica, miejsce 

pracy będą lepsze. Lecz jeżeli nie pozwalam, aby drugi wypowiedział wszystko, 

co leży mu na sercu, i zaczynam krzyczeć — dziś krzyczy się często — ta relacja 

między nami nie będzie miała pomyślnego rezultatu.  

 Jezus dobrze wiedział, co było w sercu Samarytanki, wielkiej grzesznicy; 

mimo tego nie odmówił jej możliwości wypowiedzenia się — pozwolił jej mówić 
aż do końca i stopniowo wszedł w tajemnicę jej życia. To nauczanie odnosi się 
także do nas. Poprzez dialog możemy sprawić, że będą wzrastały znaki miłosier-

dzia Bożego, i uczynić je narzędziami akceptacji i szacunku. 

Papież Franciszek, Dialog jest wyrazem wielkiej potrzeby 
miłości Boga 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Piotrow-
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 8 sierpnia w Filii bibliotecznej w Rogozinie odbyło się spotkanie 

autorskie z jednym z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci i młodzieży, wielo-

krotnie nagradzanym, Marcinem Szczygielskim. 

 Spotkanie było bardzo udane, towarzyszyła mu ciepła, radosna atmosfera 

pomimo początkowego onieśmielenia, bo i gość nie byle jaki. Czytelnicy przybyli 

licznie, dużo dorosłych. Można powiedzieć „wstydu nie było”, ale… No właśnie, 

nie chodzi o to, żeby odhaczyć kolejne udane spotkanie, napawać się dumą z do-

brze wykonanej pracy. Podzielę się z państwem kilkoma refleksjami po spotka-

niu. 

 Nikogo nie trzeba przekonywać, ile korzyści wypływa z sięgania po książ-
kę, bo czytanie to nie tylko rozrywka czy sposób na zdobywanie i poszerzanie 

wiedzy. Wiadomo również, że lektury wzbogacają nasze słownictwo i styl wypo-

wiedzi pisemnej, korzystnie wpływają na znajomość ortografii, są świetnym ćwi-

czeniem koncentracji uwagi, usprawniają pamięć i rozwijają analityczne myśle-

nie. Fascynujących wniosków dostarczają badania nad pracą  „czytającego” mó-

zgu. Wynika z nich, że czytanie ćwiczy znacznie więcej obszarów mózgu, niż 
można by się było spodziewać, usprawniając w ten sposób ogólne funkcjonowa-

nie tego narządu. Doskonali także np. przetwarzanie języka mówionego i bodź-
ców zmysłowych. Czytanie wymaga koordynacji wielu złożonych funkcji po-

znawczych i dzięki temu dostarcza wartościowych ćwiczeń dla naszego mózgu. 

Co ciekawe, korzystny wpływ na mózg mają powieści z wartką, wciągającą ak-

cją. Badania wykazały, że książki takie angażują procesy mózgowe jeszcze nawet 

pięć dni po zakończeniu lektury oraz podczas przerw w czytaniu. Inne badania 

dowodzą, że osoby częściej czytające fikcję literacką mają wyższe kompetencje 

społeczne, bardziej rozwiniętą zdolność empatii i lepiej rozumieją przyczyny za-

chowań innych ludzi oraz ogólnie związki przyczynowo – skutkowe zachodzą-
cych zjawisk. 

 Poziom czytelnictwa w Polsce od lat konsekwentnie spada i to mimo roz-

licznych programów oraz kampanii społecznych, podejmowanych w celu zmiany 

tej sytuacji. Statystyki są alarmujące. W 2002 r czytających Polek i Polaków było 

56%, w 2006 r. - 50%, a w 2016 r. - 33%! Siedem lub więcej książek rocznie czy-

ta już tylko 10%, podczas kiedy w 2002 roku było to 22 %. Spadek czytelnictwa 

niekoniecznie jest trendem globalnym. Widać wprawdzie zależność między po-

ziomem czytelnictwa a stopniem zamożności społeczeństwa i dominującym w 

nich stylem życia (według danych Biblioteki Narodowej najwyższe wskaźniki 

czytelnictwa w Europie mają zamożne kraje, m.in. Szwecja, Norwegia, Wielka 

Brytania, Finlandia), ale choćby w podobnych pod względem zamożności do Pol-

ski Czechach, książki czyta ponad 80% mieszkańców.  

My bibliotekarze wiemy chyba najlepiej, że żadne działanie, nie wiem jak 

bardzo wymyślne, choćbyśmy dosłownie stawali na głowie, nie spowoduje takie-

go zainteresowania książką, jak fizyczny kontakt z pisarzem. /c.d.s.8/ 

Nr 10/132 Czy pisarz może być idolem, a czytanie - cool?  
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• jeśli stwierdzisz, że oddech ustał – rozpocznij masaż serca i sztuczne oddy-

chanie; 

• nie nawiązuj za wszelką cenę na nawiązanie kontaktu, powtarzanie pytań- 
to nic nie da, gdyż w przypadku udaru mózg nie jest w stanie kierować 
ośrodkiem mowy; 

• nie odchodź od poszkodowanego – nie pozwól mu wstawać, nawet do toa-

lety. 

16. Podtopienie 

 Ratujący musi pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Wołaj o pomoc! We-

zwij karetkę lub pogotowie WOPR- 601 100 100 i działaj: 

podaj tonącemu długi przedmiot (gałąź, wiosło, koło ratunkowe) by wyciągnąć go 

na brzeg; 

• na lądzie szybko oceń stan tonącego. Jeśli jest nieprzytomny- udrożnij dro-

gi oddechowe i rozpocznij masaż serca; 

• gdy oddycha- połóż go na boku by nie zachłysnął się wymiocinami; 

• okryj topiącego folią NRC (dwustronna płachta z jednej strony złota, z dru-

giej srebrna), tak aby kolor złoty był na zewnątrz. Jeśli poszkodowany nie 

oddycha zrób masaż serca i sztuczne oddychanie. Zacznij od 5 wdechów.  

• nie wytrząsaj wody z płuc. Nie pozwalaj siadać ani wstawać poszkodowa-

nemu.  

Pamiętaj, czynności, wykonane przez Ciebie w czasie kiedy zespół 
ratownictwa medycznego dojeżdża na miejsce zdarzenia, mogą niejednokrot-
nie uratować komuś życie. 

Nr 10/132 Działaj zanim…. 

 Wiesława Rybicka-

Po każdym spotkaniu odnotowujemy większe zainteresowanie książkami gosz-

czącego w bibliotece autora. 

Dotychczas spotkania autorskie w bibliotece organizowane były w godzi-

nach przedpołudniowych dla miejscowej szkoły. Prawda jest taka, że spotkania są 
kosztowne i zapraszając grupę zorganizowaną ze szkoły mamy pewność, że tym 

samym zapewniamy uczestników wydarzenia. Z uwagi na to, że w Rogozinie 

mieszkają dzieci uczące się w różnych szkołach w pobliskim Płocku, postanowi-

łam organizować spotkania autorskie w godzinach późnopopołudniowych, tak, 

żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Spotkanie z Marcinem Szczygielskim 

było pierwsze w tej formule. Wiem z rozmów z rodzicami, że nie było łatwo 

przekonać dzieci, żeby w środku wakacji zostawiły komputery, rowery, telefony 

komórkowe i przyszły do biblioteki posłuchać, co ma im do powiedzenia o książ-
kach jakiś facet. Część rodziców niestety łatwo i szybko odpuściła „nie chce, a ja 

go nie zmuszę przecież”. /c.d.s.9/ 

Czy pisarz może być idolem, a czytanie - cool?  
refleksje pospotkanio-
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 10/132 

Ale dopóki my sami nie pokażemy dzieciom innych możliwości spędza-

nia wolnego czasu, nie przekonamy o ich atrakcyjności, to one same raczej nie 

podejmą prób. Wcześniej słyszałam głosy „eee to kaszana”, ale właśnie te dzie-

ci, absolutnie zachwycone wychodziły ze spotkania, a przez kilka dni trwał „szał 

na Szczygielskiego”. Grupa chłopców, jeżdżących na fiszkach czy innych de-

skach (nie odróżniałam, ale zrobili mi wykład i coś już tam wiem), postanowiła 

w bibliotece ustawić zdjęcie autora jako tapetę na pulpicie komputera, z którego 

korzystają. A na pomysł taki wpadli podczas wizyty w bibliotece w celu wypo-

życzenia konkretnych książek, jakżeby inaczej, Marcina Szczygielskiego. Miłe 

słowa podziękowania za zorganizowanie spotkania, kierowane przez rodziców, 

odsyłam do wszystkich Państwa, którzy wykonali ten trud i namówili swoje 

dzieci na udział w spotkaniu. Wiem, że ta fala zainteresowania książką i czyta-

niem nie będzie trwała długo, ale od nas zależy, jak wykorzystamy ten moment. 

Jeśli nie teraz, to później będzie o wiele trudniej. A jeśli zależy nam na czytają-
cych dzieciach, mamy fantastyczną okazję, żeby zwrócić ich uwagę na książkę. 
Ważne, żeby podtrzymać  to zainteresowanie. Wiem od rodziców, że po powro-

cie do domów szukali z dziećmi informacji o książkach p. Szczygielskiego, choć 
dokonywali zakupu książek podczas spotkania, zakupili na gorąco kolejne tytuły 

w sklepach internetowych. Wszystkim nam się to opłaci. /c.d.s.11/ 

1                 Y   

2               H     

3       F     S       

4 T               O   

5           R         

6         V           

1.Działalność charytatywna .(C)     

2.Gnuśność . (S)          

3.Wyznanie grzechów . (C)       

4. Pragnienie, przynęta. (T )       

5.Poczucie własnej godności i wartości . (P) 

6. Zawiść.(E)           Przygotowała Angelika Jezierska 

Czy pisarz może być idolem….. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 10/132 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. CHARITY/ DOBROCZYNNOŚĆ,   2. SLOTH/ LENISTWO, 3. 
CONFESSION/ SPOWIEDŹ  4. TEMPTATION/POKUSA, 5.PRIDE/ DUMA, 6. ENVY/ 
ZAZDROŚĆ, hasło: ROSARY/RÓŻANIEC, 

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800 , 
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  

godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - każdy piątek w godzinach 1700 - 1800  

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-

sie letnim: kwiecień - listopad/ 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-

nej mszy św. ok. 1830,  

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą 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) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

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

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   

Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 24 264 45 58 lub 507 119 511 

ZŁOTE myśli….. 

Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą. /Ks. J.T./ 



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Nr 10/132 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji:  

P ar a f i a  św.  F au s t yn y  A po st o łk i  Mi ł os i e r d z i a  Bo że g o,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 
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 Dodam na zakończenie, może jako jeden z argumentów, na których zale-

żeć powinno nam, Polakom. „Żaden kraj, w którym ponad 40 proc. społeczeń-
stwa nie czyta w ogóle, nie znalazł się w jednej z dwóch grup najbardziej inno-

wacyjnych państw" - informuje Forsal.pl. Portal przypomina też postać Richar-

da Floridy, który skonstruował pojęcie „klasy kreatywnej” i stwierdził, że naj-

bardziej dynamicznie rozwijać się będą te miejsca, w których występują naj-

bardziej kreatywne osoby. Chodzi zarówno o naukowców i inżynierów, jak i 

pisarzy, artystów czy redaktorów. 

 Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli. 
 Jako dom, możecie państwo bardzo wiele, bo dom jest jednym z głów-

nych źródeł tworzących zwyczaj czytania, a we współpracy z biblioteką, szkołą 
czy inną placówką możemy sprawić, że czytanie będzie cool, poziom czytel-

nictwa, chociażby w tej naszej małej społeczności będzie rósł, a pisarz, choćby 

przez chwilę, będzie idolem dzieci. Zapraszam na kolejne spotkania. 

Ks. dr J. Wiśniewski 

Czy pisarz może być idolem….. 

Beata Kapowicka, Filia biblioteczna w Rogozi-

W III niedzielę miesiąca września na budowę Domu Parafialnego zebraliśmy 

1850 PLN. Bóg zapłać.  

Do 15 października br. proszę o zgłaszanie dzieci do I komunii św., Uroczy-

stości Odnowienia Sakramentu Chrztu i kandydatów do bierzmowania. Uro-

czystości komunijne odbędą się 5 maja 2018 r. /sobota/ 

W imieniu wszystkich parafian i gości pragnę serdecznie  organizatorom za 

przygotowanie III Dnia Sąsiada i kolejnych Dożynek.  

Serdecznie zachęcam rodziców dzieci, które w 2018 r., które przystąpią do I 

komunii św. Spotkania w kościele  są ważnym elementem całorocznego przy-

gotowania. Ale przede wszystkim dobra i świadoma postawa rodziców jest naj-

ważniejszym czynnikiem w religijnej edukacji  dziecka. I komunia św. powin-

na być ważnym wydarzeniem religijnym dla rodziców. Inne elementy prezenty, 

przyjęcie są tylko dodatkiem do najważniejszego spotkania Państwa dziecka z 

Panem Jezusem. Postarajmy się zaangażować w cały okres przygotowania.  

Pragnę serdecznie podziękować p. Lewandowskiemu Grzegorzowi i Błażejowi 

i ich firmie za transport mebli dla Domu Parafialnego z Feldkirchen.  
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Nr 10/132 

Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy chrześcijańskiej, 

obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławień-
stwem. Zapraszamy codziennie przez cały miesiąc na wspólną modlitwę różańco-

wą do kościoła na godz. 1730, szczególnie w poniedziałek i środa dzieci. Szcze-

gólnie dziękuję Kołu Żywego Różańca z przewodniczenie modlitwie. Zapraszam 

nowe osoby, które pragną uczestniczyć w modlitwie różańcowej do KŻR.  

Dzień    Niedziela Dzień  

powszedni  

Terminy 

Nd. 1 XXVI NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św., różaniec 

Po.-

Sob. 

2-8   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Pi.  6  I PIĄTEK  
MIESIĄCA 

1600 odwiedziny chorych /czwartek/ 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.  

Nd. 8 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

WSPOMNIENIE ŚW. 
FAUSTYNY 

930 msza św., poświęcenie różań-
ców dla dzieci 
1130 msza św. ODPUST 

Pon.-

Sob 
9-14   1730 różaniec   

1800 msze św.  

Nd. 15 XXVIII NIE-
DZIELA  

ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla rodzi-
ców dzieci klas IV 
1130 msza św., spotkanie dla kan-
dydatów do bierzmowania 

Po.-

Sob. 

16-

21 
  1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 22 XXIX NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św., różaniec 

Po.-

Sob. 

23-

28 

  1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 29 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św., różaniec 

Po.-

Wt. 
30-

31 
  1730 różaniec  

1800 msze św.  

Sob. 28  WSPONIENIE ŚW. 
APOSTOŁÓW SZY-
MONA I JUDY TA-

DEUSZA 

1730 różaniec  

1800 msza św.  


