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Pismo bezpłatne  

Wielki Post to piękny okres roku liturgicznego, w którym Pan wzywa każdego 

z nas do przemiany serca. Może się jednak rodzić w nas pytanie, jak to zrobić, 
aby owocnie przeżyć ten święty czas pokuty. Oto kilka cennych rad jezuity. 

Cisza 

Bez okresów świadomie wybieranej ciszy, szczególnie w naszych czasach, 

człowiek będzie skazany na coraz większą powierzchowność i zagubienie. Ci-

sza potrzebna do modlitwy to wbrew pozorom kwestia wyboru, czyli także 

rezygnacji z wielu cennych rzeczy. 

Wystarczy gotowość 
Często narzekamy, że nie mamy czasu na modlitwę, co nieraz bywa prawdą. 
Jednak nigdy nie będziemy mieli komfortowego miejsca, czy sytuacji życio-

wej, jakiejś sielanki bez żadnych słabości, grzechów i zmagań. 
Po co się modlić? 

Dlatego, aby znaleźć czas na modlitwę, trzeba zajrzeć do serca. Sam zakodo-

wany w pamięci nakaz szybko się wypala. Należy zacząć od motywacji, czyli 

po co i dla kogo się modlę. A więc mogę się autentycznie modlić i być wier-

nym modlitwie tylko wtedy, gdy czynię ją z powinności, O jakości modlitwy 

decyduje nie jej forma, lecz wewnętrzna motywacja – ogień, który formę czyni 

żywą, a nie skostniałą. Jedynym moim celem w modlitwie powinno być to, że 

jestem tam dla Boga. To nie jest łatwe, bo my zwykle chcemy, aby nasze dzia-

łanie miało jakiś wymierny wynik. Oczywiście, kiedy się modlę, niczego nie 

oczekując, to, paradoksalnie, otrzymam dużo, często niespodziewanie.  
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Organizowany w naszym kościele Festiwal Kolęd i Pastorałek już od 10 

lat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Na tegoroczną jubileuszową X 

edycję tego Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd, który odbył się w sobotę 13 

stycznia b.r. wpłynęło wiele zgłoszeń. Blisko 200 wykonawców: solistów, ze-

społów wokalnych, chórów, zespołów wokalno instrumentalnych z Płocka, po-

wiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego oraz jedna szkoła z wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego zaprezentowało swoje umiejętności. Na scenie 

umieszczonej w bocznej nawie kościoła, który na kilka godzin zamienił się w 

wypełnioną po brzegi salę widowiskową, młodzi artyści reprezentujący parafie, 

szkoły, świetlice, domy kultury rywalizowali o Złotą, Srebrną i Brązową Gwiaz-

dę oraz o Grand Prix. Każdy wykonawca prezentował jedną pastorałkę lub kolę-
dę a capella bądź z przygotowanym akompaniamentem, który musiał być wyko-

nywany na żywo. Główne cele festiwalu to : prezentacje dorobku artystycznego 

dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek, wymiana poglą-
dów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, promowa-

nie dziecięcej twórczości artystycznej a także kultywowanie zamierającej trady-

cji wspólnego kolędowania i muzykowania. Pomysł imprezy zrodził się  przed 

10 laty w głowach ks. proboszcza Janusza Wiśniewskiego i nauczyciela Norber-

ta Pałysy. Festiwal otrzymał formułę konkursową, ocenianą w sposób obiektyw-

ny, bez porównywania wykonawcy z innymi przez profesjonalne jury (w tym 

roku w składzie: Robert Krajewski, Maciej Bieniek oraz jako sekretarz Marlena 

Konopacka). Jury biorąc pod uwagę elementy wykonawcze (czystość intonacji, 

poprawność rytmiczną, harmoniczną, dykcję) oraz walory artystyczne prezenta-

cji, oceniało wykonawców przyznając im punkty w skali 0-100 pkt. za poszcze-

gólne elementy. Nad całością festiwalu merytorycznie czuwał dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie Robert Majewski, który pełnił również 
funkcje konferansjera. W organizację imprezy aktywnie włączył się wójt S. 

Ziemkiewicz i Gmina Radzanowo poprzez swoje instytucje: Centrum Kultury i 

Sportu, Zakład Gospodarczy, Gminne Centrum Informacji. Duży wkład pracy w 

przygotowanie imprezy wnieśli ministranci, nauczyciele oraz Komitet Rodzi-

cielski działający przy szkole, który jak co roku zadbał o gorącą herbatę i pro-

wiant dla wszystkich  uczestników.  

Z racji jubileuszu honorowy patronat  nad festiwalem objął biskup płoc-

ki Piotr Libera, który osobiście przysłuchiwał  się wykonawcom oraz wręczył 

główna nagrodę i piękne wydanie Biblii. Biskup wyraził swoją radość, że 

„dzieci i młodzież pielęgnują śpiewanie pięknych kolęd i pastorałek”. Dziękował 

ks. proboszczowi i wszystkim organizatorom „za wytrwałość i gratulował świet-

nego pomysłu. Takie festiwale pozwalają wydobyć piękno tych utworów i ich 

bogactwo. To także utrwalenie naszej polskiej tradycji”.  

Grand Prix 10. festiwalu zdobył zespół wokalno-instrumentalny /c.d.s.3/ 

Spacerkiem po okolicy parafii… 
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/ze s. 2./  „Oktawa” z Zespołu Szkół nr 5 w Płocku. Naszą parafię i szkołę repre-

zentowali : Laura Fleming z klasy V i zespół No Name (wywalczyli Złote 

Gwiazdy), pierwszoklasistka Maja Ostrowska najmłodsza uczestniczka festiwa-

lu (wyśpiewała Srebrną Gwiazdę) oraz poza konkursem: schola „Rogozińskie 

Gwiazdy”, pani Anna Czachorowska i chór parafialny „Eklezja”. Nagrody w 

poszczególnych kategoriach wręczali: Wójt Gminy Radzanowo oraz lokalni rad-

ni do rady gminy.  

Należy przyznać, że festiwal po raz kolejny był świetnie zorganizowaną, 
posiadającą swój wyjątkowy klimat imprezą, za co należą się organizatorom i 

uczestnikom  wielkie brawa i podziękowania. Festiwal to też bez wątpienia 

świetna promocja Rogozina w regionie. 
Krzysztof Czerwiński 

 Kiszenie warzyw, zwłaszcza ogórków i kapusty jest tradycją polskiej 

kuchni. Polacy, zarówno mali jak i duzi, zachwalają walory smakowe tych prze-

tworów. Nie do końca jednak zdajemy sobie sprawę z właściwości zdrowotnych  

jakie zawierają. Przede wszystkim kapusta kiszona jest bogata w witaminę C, 

ponadto zawiera witaminy z grupy B, witaminę A, E, K oraz rutynę, a także mi-

nerały wapń, magnez i potas. Istotną właściwością ukiszonej kapusty jest  za-

warty w jej soku kwas mlekowy, który wspomaga oczyszczanie przewodu po-

karmowego, a także jest naturalnym probiotykiem. Szczególnie polecany jest 

osobom  w okresie antybiotykoterapii oraz rekonwalescencji. Takie samo działa-

nie probiotyczne ma sok z ogórków kiszonych. Warto podkreślić, że kapusta 

kiszona jest niskokaloryczna.  

Uwaga! Zanim kupimy kapustę w sklepie, sprawdźmy, czy jest ukiszona natu-

ralnie drogą fermentacji, czy po prostu zalana octem z dodatkiem cukru i soli, 

gdyż ta nie ma w sobie niczego „zdrowotnego”. Przygotowanie sobie takiego 

przetworu nie jest niczym wymagającym i czasochłonnym. Wymaga jedynie 

cierpliwości. Rewelacyjne są także kiszone buraki, oczywiście wraz z sokiem. 

Witaminowe kiszonki 

Joanna Piechocińska  

Złote myśłi PJII 

Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany - albo aby sa-

mego siebie uznawał - tylko za narzędzie produkcji; tylko żeby według tego 

człowiek był oceniany, mierzony, wartościowany. (…) Dlatego położył sie na 

tym krzyżu, jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka, ażeby 

sprzeciwiać się jakiejkolwiek  degradacji człowieka.  (1979) 

2. Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego 

zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i poli-

tycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje 

się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie. (22.10.1978 ) 
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 Dobrze wiemy, że wielkim przykazaniem, które zostawił nam Pan Jezus, 

jest przykazanie miłości: miłowania Boga całym sercem, całą duszą i całym 

umysłem, a także miłowania bliźniego jak siebie samego (por. Mt 22, 37-39), 

jesteśmy więc wzywani do miłości, do miłości bliźniego. I to jest nasze najwyż-
sze powołanie, nasze powołanie w pełnym tego słowa znaczeniu; a z nim jest też 
związana radość płynąca z nadziei chrześcijańskiej.  

 Apostoł Paweł we fragmencie Listu do Rzymian, przestrzega nas: jest ry-

zyko, że nasza miłość będzie obłudna. Musimy zatem zadać sobie pytanie: kiedy 

pojawia się ta obłuda? I w jaki sposób możemy się upewnić, że nasza miłość jest 

szczera, że nasza miłość bliźniego jest autentyczna? Że nie udajemy miłosier-

nych lub że nasza miłość nie jest telenowelą: że jest szczera, potężna…  

 Obłuda może zakraść się wszędzie, również do naszego sposobu kocha-

nia. Dzieje się tak, kiedy nasza miłość jest interesowna, kiedy pobudką do niej 

są osobiste interesy... kiedy posługa charytatywna, w której wydaje się, że daje-

my z siebie wszystko, pełniona jest na pokaz lub po to, żeby poprawić sobie sa-

mopoczucie. Lub też kiedy zabiegamy o rzeczy, które pozwalają dobrze wypaść, 
by popisać się naszą inteligencją bądź naszymi umiejętnościami. Za tym wszyst-

kim stoi fałszywa, zwodnicza idea, zgodnie z którą, jeśli kochamy, to dlatego, że 

jesteśmy dobrzy; tak jakby miłość bliźniego była tworem człowieka, wytworem 

naszego serca. Tymczasem miłość bliźniego jest przede wszystkim łaską, darem; 

zdolność do miłości jest darem Boga, i musimy o niego prosić. A On obdarza 

nim chętnie, jeśli o to prosimy.  

 Pan otwiera przed nami drogę wyzwolenia, drogę zbawienia. Jest to moż-
liwość, byśmy i my żyli wielkim przykazaniem miłości, stawali się narzędziami 

miłości Boga. To On nam pozwala, w naszej małości i ubóstwie, doświadczyć 
współczucia Ojca i sławić cuda Jego miłości. Staje się wówczas zrozumiałe, że 

wszystko, co możemy przeżyć i zrobić dla braci, nie jest niczym innym jak od-

powiedzią na to, co Bóg uczynił i dalej czyni dla nas. A wręcz sam Bóg, za-

mieszkując w naszym sercu i w naszym życiu, wciąż staje się bliski i służy 

wszystkim tym, których spotykamy codziennie na naszej drodze, począwszy od 

ostatnich i najbardziej potrzebujących, w których On jako pierwszy się rozpo-

znaje. 

 Wszyscy doświadczamy tego, że nie żyjemy w pełni lub tak, jak powinni-

śmy, przykazaniem miłości. Ale i to jest łaską, bo pozwala nam zrozumieć, że 

sami z siebie nie potrafimy kochać naprawdę — potrzebujemy, żeby Pan nie-

ustannie odnawiał ten dar w naszym sercu poprzez doświadczanie Jego nieskoń-
czonego miłosierdzia. A wówczas rzeczywiście zaczniemy na nowo doceniać 
rzeczy małe, rzeczy proste, zwyczajne   i będziemy zdolni kochać innych tak, 

jak ich kocha Bóg.  

Papież Franciszek, Miłość to nie telenowela 

Magdalena Piotrowska 
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 Diakonia jest to służba (nieodpłatna posługa w kościele). Powstanie Para-

fialnych Rad Duszpasterskich wymusiły: skutki przemian społeczno-

kulturowych po latach 90-tych, swobodny dostęp do technologii mający destruk-

tywny wpływ na środowisko rodzin. Parafia jest miejscem wszystkich ochrzczo-

nych bądź biernych. W parafii jest miejsce budowania cywilizacji życia tylko 

przy pełnym zaangażowaniu wiernych i proboszcza. Diakonijny model PRD 

pokazuje jak rada powinna pracować z proboszczem i odpowiedzialność PRD za 

Kościół, a przede wszystkim za parafię. Zasady  Diakonijnego Modelu PRD: 

• PRD jako wspólnota wspólnot,  

• podział zadań w diakonii i wybór koordynatorów,  

• każdy członek PRD jest w diakonii,  

• wszystkie grupy w kościele powinny należeć do PRD,  

• wszystkie sprawy i problemy rozwiązujemy wspólnie, a nie krytykujemy,  

• wybieramy ludzi ducha Bożego oraz stała formacja duchowa,  

Wszystkich powinna cechować aktywna postawa, a szczególnie  ludzi wybra-

nych do PRD. Etapy powołania nowej PRD.  

1. Modlitwa proboszcza o rozbudzanie pragnienia do współpracy na rzecz para-

fii nowych członków oraz zachęcić ich do działania.  

2. Ogłoszenie nowej PRD konsultacje nowo wybranej rady i rozpoczęcie prac.  

3. Stałe spotkania rady z udziałem proboszcza (co 1,2,3 m-ce) , by omówić naj-

ważniejsze sprawy, wydarzenia w parafii oraz znaleźć metody ich realizacji 

 Po okresie 12-18 m-cy można realizować wyjazd rady na wspólne reko-

lekcje. Czas na zastanowienie się nad przyszłością diakonii. Diakonie, czyli róż-
ne wspólnoty w PRD:  

• modlitwy (grupa różańcowa, brewiarzowa, służby liturgicznej itd.)  

• muzyki (schola, dzieci, młodzież, dorośli, chór)  

• wsparcie najuboższych (caritas parafialny, szkolny, poradnie rodzinne  

i psychologiczne,  świetlice socjoterapeutyczne)  

• wspólnoty (oaza rodzin, dzieci, grupy biblijne, grupy kobiet, mężczyzn, 

seniora, małżeńskie, młodzieżowe, ).  

 Inne propozycje Diakonii: biblioteka, kino, gazetka, strona internetowa, 

wycieczki, pielgrzymki, wydarzenia specjalne (organizacja odpustów, festynów 

parafialnych, rekolekcje, inicjatywy społeczne (współpraca przy organizowaniu 

akcji katolickich ogólnokrajowych), katecheza (dotyczy wszystkich , którzy na-

uczają np. katecheci).  

Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich  (PRD)  

Diecezji Płockiej w Ciechanowie  

Jadwiga i Jan Kwasiborscy 
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 Uprawnienia te wynikają z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zapisy tej ustawy rozszerzyły regulacje 

zawarte w art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Szczególne uprawnienia przysługują następującej grupie pacjentów: 

• kobietom w ciąży; 

• pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka; 

• pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”; 

• pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Przeszcze-

pu”; inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz działaczom 

opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów poli-

tycznych. 

 Pacjenci Ci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza 

kolejnością bez względu na specjalność poradni. Ambulatoryjna opieka specjali-

styczna to wszystkie świadczenia, które nie wymagają leczenia w warunkach 

całodobowych lub całodziennych. Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryj-

nych świadczeń zdrowotnych nie ogranicza się do pierwszych wizyt. Pacjenci 

korzystający ze szczególnych uprawnień mogą z nich korzystać w całym proce-

sie leczenia również podczas kolejnych wizyt. 

 Zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej całkowicie zmieniają 
realne szanse dostępu szczególnie uprawnionych pacjentów do świadczeń u spe-

cjalistów np. kardiologa, endokrynologa czy okulisty. Korzystanie poza kolejno-

ścią ze świadczeń w przychodniach specjalistycznych i w szpitalu oznacza, że 

wizyty te powinny odbyć się w dniu kiedy pacjenci zgłaszają się do podmiotu. 

Jeśli nie jest to możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyzna-

czyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nie-

go listy oczekujących. Taka lista nie dotyczy osób znajdujących się w stanie na-

głym, którym należy udzielić natychmiastowej pomocy medycznej. Świadczenie 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta. Tym samym 

wizyta w poradni powinna zostać zrealizowana w przeciągu 7 dni. 

  Stosowna informacja o osobach uprawnionych do świadczeń poza kolej-

nością powinna zostać zamieszczona w widocznym miejscu w rejestracji w pla-

cówce medycznej i w przychodniach. Ponadto lekarz przyjmujący pacjentów ma 

obowiązek informować ich o przysługujących uprawnieniach. Informacja taka 

powinna także znaleźć się w widocznym miejscu w aptekach. /c.d.s. 7/ 

Szczególne uprawnienia dla pacjentów 
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 Kobiety w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepeł-

nosprawnym mogą korzystać ze świadczeń zdro-

wotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w am-

bulatoryjnej opiece specjalistycznej niezależnie czy 

zajście w ciążę czy też urodzenie dziecka nastąpiło 

przed czy też po wejściu w życie ww. przepisów. 

Warunkiem korzystania z uprawnień, jest uzyskanie 

odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Dokumenty potwierdzające 

uprawnienia: 

• kobiety w ciąży – zaświadczenie od lekarza stwierdzające ciążę oraz doku-

ment potwierdzający dane pacjentki np. dowód osobisty; 

• pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka – zaświadczenie lekarskie. Lekarz, 

na podstawie przeprowadzonego badania, stwierdza czy mamy do czynie-

nia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu dziecka.  Na tej podstawie dokonuje odpowiedniej kwa-

lifikacji pacjenta; 

• Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, kom-

batant oraz inwalida wojenny – legitymacja, działacze opozycji antykomu-

nistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych – legitymacja. 

 Odmowa zarejestrowania pacjenta zgodnie z posiadanymi uprawnienia-

mi stanowi naruszenie jego praw pacjenta. Jeśli uprawniony pacjent znajdzie 

się w takiej sytuacji, w pierwszej kolejności powinien skierować skargę do dy-

rektora placówki medycznej, który bezpośrednio odpowiada za kwestie organi-

zacyjne placówki oraz pracowników mu podległych. Jeśli skarga okaże się nie-

skuteczna i pacjent nie zostanie zapisany na wizytę w terminie zgodnie z przy-

sługującym mu prawem, wówczas powinien złożyć wniosek o wszczęcie postę-
powania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Do wniosku nale-

ży dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzają przebieg zdarzeń. Podpi-

sany wniosek z załącznikami należy przesłać pocztą, faxem lub złożyć osobi-

ście w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta. 

Szczególne uprawnienia dla pacjentów 

Wiesława Rybicka-Bogusz 

Jak bronić swojej wiary 

 Wielu z nas chciałoby w dyskusjach o wierze – które przeważnie nie są 
łatwe – wypowiadać się w sposób klarowny, rozważny i przekonujący. Pomoc-

ne wskazówki, jak takie rozmowy prowadzić, znajdziemy w krótkim podręcz-

niku pt. How to Defend the Faith without Raising Your Voice (Jak bronić 
wiary, nie podnosząc głosu).  Oto 10 zasad, które ich zdaniem pomogą uczest-

nikom publicznych dyskusji o wierze: /c.d.s. 8 i 9/ 
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1. Zachowaj trzeźwy osąd 

Zamiast myśleć o argumentach, które zamierzasz z gruntu odrzucić, odkryj war-

tości stojące za tymi argumentami. Zastanów się, w jaki sposób możesz rozpo-

cząć swoją odpowiedź, identyfikując się z wartościami osoby, z którą dyskutu-

jesz. Poszukaj zasady etycznej czy wartości chrześcijańskiej, która skrywa się za 

krytyką rozmówcy. Odnieś się do niej, przez co zaskarbisz sobie życzliwość dru-

giej osoby, a to pozwoli na spokojniejszą i bardziej rozważną dyskusję. Pamię-
taj, że nie jesteś wojownikiem w kulturowej wojnie o wartości absolutne; 

jesteś kimś, kto do debaty powinien wnosić szacunek i mądrość. 
2. Wyjaśniaj spokojnie 

Jako ludzie wiary chcemy naświetlać trudne kwestie; niektóre tematy same w 

sobie są już tak gorące, że nie ma potrzeby, byśmy i my się „gotowali”. Jeśli 
rozmawiasz z zamiarem wyjaśnienia tematu, a nie podgrzewania debaty, 

przebieg dyskusji będzie zupełnie inny. Uważnie wysłuchaj opinii drugiej oso-

by, bez względu na to, jak bardzo się z nią nie zgadzasz. Twoim celem będzie 

trzymanie wysoko światła prawdy, przy poszanowaniu punktu widzenia drugiej 

osoby i zachowaniu własnego. 

3. Rozmówcy bardziej od naszych słów pamiętają to, jak się z nami czuli 

Intelektualiści i teolodzy: uważajcie! Popisywanie się erudycją jest zaprzecze-

niem komunikacji, w której proste słowa tłumaczą złożone idee. Nie chodzi o 

to, aby Twoje argumenty były powalające, ale o to, by były zrozumiałe. Po 

każdej debacie oceń swoje wystąpienie, zadając sobie następujące pytanie: czy 

pomogłem innym lepiej zrozumieć naukę i stanowisko Kościoła? Jak poczuli się 
moi rozmówcy: czy zachęciłem ich, czy mieli raczej poczucie przegranej? Czy 

zainspirowałem ich, czy czują się znękani? Czy chcieli usłyszeć od mnie więcej, 

czy też ulżyło im, że to już koniec rozmowy? 

4. Przykłady pociągają 
Od zawiłych wykładów wolimy proste historie. Podobnie, osobiste doświadcze-

nie przekonuje nas bardziej niż argumenty. Powinniśmy używać tych dru-

gich, ale kiedy to tylko możliwe, stosujmy w dyskusji metafory czy anegdoty 

dotyczące osobistych doświadczeń lub też przedstawmy hipotetyczne sytuacje, 

które pomogą ludziom wyobrazić sobie, co chcesz powiedzieć. 
5. Skup się na trzech solidnych argumentach 

Niektóre debaty mogą pogrążyć się w kompletnym chaosie, w którym tracimy z 

pola widzenia meritum dyskusji. Dokładaj starań aby Twoje wypowiedzi były 

zwięzłe, jasne i zawierały wszystkie istotne kwestie. Uprość swoje idee, reduku-

jąc je do trzech argumentów. Jeśli uda Ci się przedstawić jedynie dwa z nich, i 

tak możesz być zadowolony. Ważne jest jednak, abyś podporządkował swoje 

pomysły tym trzem zasadniczym argumentom. /c.d.s. 9/ 
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6. Rozsiewaj wokół siebie pozytywną atmosferę 
Jest to podstawowa zasada komunikacji, szczególnie istotna, gdy bronimy 

punktu widzenia Kościoła. Przesłanie Jezusa jest porywające i inspirujące. 

Nasze pozytywne nastawienie pomoże prowadzić dyskusję ku pozytywnej per-

spektywie, którą Kościół daje ludziom, a więc przemożnym i cudownym moż-
liwościom naszej wolności. Należy skupić się na powiedzeniu „tak” Bogu, 

zwróceniu się do Niego i w kierunku wszystkich dobrych rzeczy, które On nam 

daje. Nasze „nie” dla grzechu i fałszu jest konsekwencją, a nie głównym 

przesłaniem. Nie mów jak anioł sądu – pokaż ludziom świetlistą ścieżkę do 

nieba. 

7. Bądź wyrozumiały 

Współczucie jest cechą, która powinna wyróżniać chrześcijan. Niestety, jest 

czasami nieobecna w debatach, w których uczestniczą katolicy. Kiedy czuje-

my, że zagrożone są najbardziej cenione przez nas wartości, czasami re-
agujemy zbyt ostro. Pamiętaj, że osoba, która Cię krytykuje, również ma wła-

sne zasady i może odczuwać frustrację, kiedy zasady te nie są cenione. Nie daj-

my się zamknąć w błędnym kole. Współczucie, nawet w ważnych i gorących 

debatach, jest niezbędne, aby wyrwać się z błędnego koła wzajemnych zarzu-

tów i oskarżeń. Twój rozmówca ma jakieś doświadczenie odnoszące się do 

meritum dyskusji; może być to doświadczenie osobiste lub bliskiej osoby. 

Współczucie oznacza zdolność rozumienia gniewu i bólu innych ludzi, a 

przez to zdolność do odnoszenia się do innych jako do naszych bliźnich. 

8. Liczby to nie wszystko 

Jest oczywiste, że należy zacząć od dobrego przygotowania się do dyskusji i 

pozyskania informacji, które stanowią jej kontekst. Pamiętaj jednak, że staty-

styki mogą wydawać się abstrakcyjne, mało ludzkie lub że mogą wyglądać 
jak zasłona dymna. Ludzie często myślą, że politycy żonglujący danymi staty-

stycznymi kłamią lub coś ukrywają. Przede wszystkim staraj się, aby dyskusja 

nie przerodziła się w statystycznego ping-ponga, czego wiele osób chciałoby za 

wszelką cenę uniknąć. Jeśli posługujesz się danymi statystycznymi, niech nie 

będą zbyt skomplikowane. 

9. Nie bierz wszystkiego do siebie 
Aby dobrze się komunikować, musimy koniecznie odsunąć na bok nasze ego. 

Twój rozmówca prawdopodobnie nie ma osobiście nic przeciwko Tobie; wręcz 

przeciwnie, może Cię nawet szanować i doceniać. Dyskutanci po prostu nie 

zgadzają się z reprezentowanymi przez Ciebie poglądami. Twój lęk, nieśmia-

łość i defensywność są produktami Twojego ego, które bierze rzeczy za bardzo 

do siebie. Pomyśl o św. Janie Chrzcicielu, który był nieustraszonym zwiastunem 

nowych treści: źródłem jego siły była świadomość, że jest on bramą, przez 

którą ludzie musieli przejść, aby dotrzeć do Jezusa Chrystusa. /c.d.s. 10/ 
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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. /spowiedź przed Mszą św./ 

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 

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.,  

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 - 507 119 511  

Świetlica Przystanek zaprasza dzieci do Domu Ludowego w Rogozinie  przy 

ul. Strażacka 3 w każdą sobotę  w godz. 1100 - 1400 . Kontakt - tel. 602 396 920 .  

Złote  PJII 

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać na-

sze życie i przynosić owoc dobra. 
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/ze s. 9/ Ogromne znaczenie przed rozpoczęciem debaty ma modlitwa. Nie tyl-

ko pomaga uspokoić nerwy i odsuwa na bok ego, ale także przypomina, dlacze-

go i w czyim imieniu będziesz mówić. Pomódl się do Ducha Świętego, prosząc 

Go, aby był z Tobą i przez Ciebie przemawiał. 

10. Dawaj świadectwo, nie szukaj wygranej 
Wiemy, że wiara katolicka może czasem prowokować trudne pytania. Musimy 

pamiętać, że te trudne pytania sprawiają, iż ludzie zatrzymują się i myślą. Pyta-

nia są jak najbardziej mile widziane! Mogą one oznaczać początek nowego 

sposobu patrzenia na życie. (…) Dawanie świadectwa jest nie do pogodzenia 

z pragnieniem „wygranej” czy też chęcią „pokonania” rozmówcy. Postawa 

rywalizacji i podboju, zwycięzców i przegranych, „nas przeciwko nim”, „walki 

dobra ze złem” itp. to język pól bitewnych, wojen i prześladowań. To nie jest 

dobry sposób na przekonanie innych do naszych racji. Doprowadzenie kogoś 
do pełni wiary jest sytuacją, w której wygrywają wszyscy. Z tego wynika, 

że odrzucenie argumentu dyskutanta jest mniej istotne, niż pomaganie mu w 

osiągnięciu zwycięstwa, jakim jest zbliżenie się do Boga. Wyzwania rzucane 

nam przez innych stanowią okazję do wyjaśnienia nieporozumień, rzucenia 

światła prawdy na tematy, wokół których panuje zamieszanie, oraz do okazania 

empatii. Musimy wykorzystać moment, w którym ludzie jeszcze się nie odwróci-

li, ale są zdezorientowani, oburzeni lub zaciekawieni. Wtedy właśnie możemy 

dać świadectwo o obecności Jezusa w naszym życiu. Z portalu www.aleteia.pl 

Jak bronić swojej wiary 

Redaguje zespół. Adres do korespondencji:  

Paraf ia  św. Faus tyny Apos to łki  Mi łos ierdzia  Bożego ,  

ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 

2016 na rzecz naszej parafii 1% od podatku ponad 7000 PLN. Zachęcam  do 

przekazywania z rozliczenia za 2017 r. W kościele znajdują się ulotki i na stro-

nie internetowej parafii są informacje potrzebne do wypełnienia PIT-u. Dzięku-

ję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania z konta Fundacji. 

Proszę wypełnić wszystkie rubryki w picie: numeru KRS Fundacji: 000003-

7031 oraz celu szczegółowego: 84. Wszystkie otrzymane środki będą przeka-

zane na cele parafialne. Dziękuję za pomoc.  

Zapraszam serdecznie na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbę-
dzie się 4 lutego br. o godz. 1600 w naszym kościele. Po spotkaniu ciastka i her-

bata.  



12 

Nr 02/136 

Dzień   Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Cz. 1   700 msza św. 

1500 odwiedziny u chorych  

Pi. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO  

I PIĄTEK MIESIĄCA 

1700 Nabożeństwo do Krwi Chry-

stusa  

1730 spowiedź, 

1800 msza św. 

So. 3    1800 msza św. 

Nd. 4 V NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-Sob. 5-10   700 msze św. 

Nd. 11 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Wt. 12-13   700 msze św. 

Śr.  14   ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza św. 

Cz.-So. 15-17   1800 msza św. 

Pi. 16   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 18 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 msza św., Gorzkie Żale  

Po.-Sob. 19-24   1800 msze św.  

Cz. 22  NABOŻEŃSTWO DO 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1800 msza św. 

Pi. 23   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 24 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 msza św., Gorzkie Żale  

Po-Śr. 27-28   1800 msze św.  

W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wiel-

kiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przy-

gotowaniu do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, naj-

większych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zma-

twychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, ktόre stanowią fundament Ko-

ścioła i naszej wiary.  


