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Pismo bezpłatne  

W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu, 
Na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru - 
Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu, 
Myśląc, iż Święty we śnie zwrócił twarz od muru, 
  
I rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi, 
I wstać chce - i po pierwszy raz człowieka zwodzi! 
- Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek 
Królowej - Nieba, która z świętych chórem schodzi 
I tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek. 
  
- Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą, 

Skrzydłami z ram lub nogą występując bosą. 

 Gdzie zaś od dołu obraz kończy się, ku stronie, 

W którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie, 

  
Jeszcze na ram złocieniu róża jasna świeci: 
Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie, 
Upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię, 
I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci… 

Św. Stanisław Kostka  
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Nr 03/137 DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 

 W dniu 11 listopada będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania niepodle-

głości. Dzień ten ustawą z 23 kwietnia  1937 roku został ustanowiony świętem 

państwowym, następnie święto to  zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Na-

rodowej  w 1945 r. i przywrócone przez Sejm w roku 1989. 

 Ustanawiając obchody Narodowego Święta Niepodległości  na dzień 11 

listopada, uznano symbolicznie, że właśnie  w tym dniu Polska odzyskała nie-

podległość. W rzeczywistości jednak był to proces złożony, a jednoznaczne 

wskazanie momentu odzyskania niepodległości jako konkretnego dnia jest bar-

dzo trudne czy wręcz niemożliwe do ustalenia. Kluczowe zdarzenia polityczne 

poprzedzające odzyskanie niepodległości miały miejsce niewątpliwie w paź-
dzierniku i listopadzie 1918 r.  Sytuacja   sprzyjała dążeniom Polaków do odzy-

skania niepodległości. Polska nie odzyskałaby niepodległości, gdyby nie praca i 

zaangażowanie  Polaków.   

   Ciekawy jest stan  świadomości Polaków w   czasach od utraty niepodle-

głości do jej odzyskania.  Pragnienie posiadania wolnej ojczyzny było oczywi-

ste, ale było też pytanie  podstawowe - jaka ma być Polska? Czy ma być konty-

nuatorką I Rzeczypospolitej – jeśli tak to w jakiej mierze - czy też ma to  być   
nowe państwo. Polacy mieli na swoich barkach swoiste fatum -  dziedzictwo I 

Rzeczpospolitej. Wraz z nim cały konglomerat pytań, wątpliwości, sporów i fobi 

a także wstydów. Tragizmu  dodawał to, że nie dało się odrzucić faktów z  histo-

rii I Rzeczpospolitej albo stworzyć jakąś optymistyczną wersję jej dziejów  z 

okresu schyłkowego. Upadek państwa polskiego, które nie potrafiło się przysto-

sować do wymagań zmieniającej się rzeczywistość,  było faktem niezaprzeczal-

nym, ale ten upadek to także świadectwo upadku "narodu"  tego okresu. To wła-

śnie tęsknota za ojczyzną wolności i swobód była przyczyną stanięcia polskich 

elit u boku Napoleona,  by podjąć próbę odzyskania niepodległości. Jednak bar-

dzo szybko zdano sobie sprawę, że samo wspomnienie to za mało,  by odrodzić 
kraj do nowego istnienia.  Za upadkiem Rzeczypospolitej  ciągnął się cień klęsk 

i  rozbiorów, a także cały ciężar problemów społecznych, wynikających z syste-

mu stanowego, który choć tworzył przestrzeń swobód obywatelskich i wolności,   

były to jednak swobody obywatelskie zarezerwowane  tylko dla jednego stanu. 

Dla szlachty walka o ojczyznę była oczywistością – była chęcią powrotu do pań-
stwa, w którym  nie ma absolutnych władców a  stan szlachecki  dominuje w 

życiu politycznym. Dla pozostałych stanów taki kształt nowej Polski już nie był  

atrakcyjny. O ile  mieszkańcy miast zachęceni rewolucją miejską, jaka nastąpiła 

pod koniec XVIII w.,  mogli liczyć na to, że będą w jakimś stopniu  będą benefi-

centami nowej Polski,  to już mieszkańcy wsi na to liczyć nie mogli. Argument 

"pańskiej Polski" zaborcy łatwo wykorzystywali,  najlepszymi przykładami były 

klęski powstań listopadowego i styczniowego. Wydarzenia te pokazały, że nie-

podległość nie jest jedynie kwestią sytuacji geopolitycznej,  ale także przebudo-

wy dotychczasowego myślenia,  czym jest naród, kto go tworzy, /c.d.s. 3/ 
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/ze str. 2/ jakie powinno być przyszłe państwo,  na jakich zasadach winno funk-

cjonować. Na tej bazie zaczęto   podchodzić krytycznie do dziedzictwa  Rzecz-

pospolitej i na nowo określać jej miejsce w świecie. Dostrzeżono, że narodu nie 

można rozumieć tylko przez pojęcie obywatelskości. Dostrzeżono wagę języka, 

który zaczęto uważać za spoiwo mieszkańców Rzeczpospolitej – uznano ko-

nieczność tworzenia nowej wspólnoty – wspólnoty opartej nie tylko na prawach, 

ale też na kulturze: języku, zwyczajach i tradycji. Powstawały koncepcje odzy-

skania niepodległości  w wyniku walki zbrojnej lub poprzez współpracę z któ-

rymś z zaborców. Koncepcje samodzielnego odzyskania niepodległości poprzez 

walkę poniosły klęskę tak w roku 1831 jak też w roku 1863. Zaborcy, będąc na-

wet skonfliktowani między sobą w kwestii polskiej,  mieli wspólny cel – niedo-

puszczenie do  zmiany istniejącego stanu. Ucząc się w szkole o powstaniach lat 

1831 i 1863 zwracamy uwagę na daty, nazwiska,  miejsca i wyniki bitew oraz na 

końcowy wynik powstań. Mało zwracamy uwagę na  sprawy znacznie istotniej-

sze  od samego przebiegu walk – na konsekwencje powstań. Powstania umocni-

ły w Polakach poczucie narodowej odrębności, świadomości i tożsamości, poja-

wiło i rozwijało się poczucie przynależności do narodu i polskości  coraz szer-

szych grup społecznych.  Były również negatywne skutki powstań jak ograni-

czenie i likwidacja autonomii, likwidacja szkół i uczelni, emigracja,  rusyfikacja 

i germanizacja.        

 Pomysłów na odzyskanie  przez Polskę niepodległości było w XIX w. 

wiele. Zakładano  współpracę, podejmowano walkę powstańczą, chciano wyko-

rzystać konflikty międzynarodowe. Przez długi czas każda z tych inicjatyw pod-

noszona oddzielnie nie miała racji bytu i nie prowadziła do odzyskania samo-

dzielności i niepodległości narodowej. Sukcesem miał się okazać zryw powstań-
czy świadomego  swoich  celów narodu połączony z globalnym konfliktem eu-

ropejskim. Wiek XIX to był właśnie czas budowania świadomego swojej tożsa-

mości narodu. K.F 

"Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą." 

"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem za-

gubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu." 

"Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie 

jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością." 

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie." 

"Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość." 

"Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością." 

"Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie 

jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością." 

Cytaty JP2 o miłości 
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Nr 03/137 Religie świata - judaizm 

Judaizm jest religią uznającą jednego Boga i posiadającą swoją świętą 
księgę Torę. Wyznawcy judaizmu zwani są Żydami. Przestrzegają Dziesięciu 

Przykazań, wierzą, że Bóg dał je Mojżeszowi na Górze Synaj po tym, gdy Moj-

żesz wyprowadził ich przodków z Egiptu, gdzie byli niewolnikami. Upamiętnie-

nie wyjścia z Egiptu jest jednym z najważniejszych świąt judaistycznych i nazy-

wa się Pascha. Obecnie Żydzi żyją na całym świecie, ale uważają Izrael za swój 

duchowy i historyczny dom. Tora, poza tym, że zawiera słowa Boga, jak wierzą 
Żydzi, opowiada o stworzeniu świata i o przodkach narodu Izraela. Wykłada 

także zasady, które obowiązują każdego Żyda. Tekst Tory powstał około 2500 

lat temu, a wcześniej księga była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie. 

Żydzi kładą duży nacisk na studiowanie tory. Zachęcają do odczytywania i rozu-

mienia jej słów na nowo. Tora jest pisana po hebrajsku na białym pergaminie ze 

skóry jagnięcej. Pergamin jest zwinięty w dwie rolki. Całość waży ok. 3 kg. Sło-

wa Tory czyta się od prawej do lewej strony. Zwoje przechowuje się w synago-

dze w specjalnej szafie, Aron ha-kodesz. Tory podczas czytania nie dotyka się 
palcem, tylko specjalną wskazówką – jadem. 

Jak wygląda Bóg Żydów? Bóg nie wygląda. Nie ma ciała, nie ma kształ-

tu. Nie przypomina niczego, co znamy. Nie wolno sporządzać jego podobizny 

ani nawet jej sobie wyobrażać. Bóg ma co prawda imię – to cztery litery 

JHWH, tzw. tetragram – ale nie wymawia się go, bo jest zbyt święte. Żydzi po-

sługują się raczej słowami Adonaj, czyli „Mój Pan”, albo ha-Szem, czyli „Imię”. 

Najczęściej mówiąc o Bogu, na przykład w modlitwach, opisują jego cechy: że 

jest święty, jedyny, wszechmogący, miłosierny, wieczny, sprawiedliwy, że wy-

maga posłuszeństwa, że to stwórca i Pan wszechświata. Bóg jest niewidzialny, 

jest wszędzie. Nie tylko w niebie czy synagodze, która jest domem modlitwy i 

zgromadzeń wyznawców judaizmu. Synagoga nie jest świątynią, nie ma w niej 

obrazów przedstawiających Boga. Religijni Żydzi przychodzą modlić się do sy-

nagogi codziennie. Najwięcej osób jest tam podczas świąt i sobotnich nabo-

żeństw. 

Dlaczego Bóg każe ludziom się do siebie modlić albo szanować rodzi-

ców? To element tzw. Świętego Przymierza, czyli umowy pomiędzy ludem Izra-

ela a Bogiem. Zawarto je na górze Synaj, gdy Bóg zesłał Mojżeszowi dwie ka-

mienne tablice z przykazaniami. Bóg obiecał, że zaopiekuje się Izraelitami, a w 

zamian za to oni mają być mu posłuszni. Nie będą modlić się do innych bogów i 

będą żyć w określony przez Boga sposób, to znaczy nie będą kraść, zabijać, bę-
dą obchodzić święta, szanować rodziców i przestrzegać szabatu. 

Czy Żyda można po czymś poznać na ulicy? Dzisiaj już raczej nie. Męż-
czyźni tylko do synagogi zakładają kipę, czyli okrągłą czapeczkę, zwaną też po 

polsku jarmułką. Czasem też do jedzenia. W Izraelu niektórzy religijni panowie 

noszą ją przez cały czas. A religijna kobieta nosi długą spódnicę, bluzkę z długi-

mi rękawami i koniecznie ma nakrycie na głowie.  
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A jeśli należy do bardzo, bardzo religijnej wspólnoty – jak na przykład 

chasydzi – ma perukę, bo nie wolno jej pokazywać włosów. Jej mąż czy ojciec 

jest z kolei ubrany w długi czarny płaszcz i czarny kapelusz. Ma długą brodę i pejsy - 

długie, niestrzyżone pasma włosów pozostawione na skroniach oraz po bokach brody. 

Sto lat temu tak właśnie wyglądało wielu polskich Żydów. Dziś jest ich w Polsce nie-

wielu, ale tradycyjnie wyglądających wyznawców judaizmu można spotkać na ulicach 

Antwerpii, Nowego Jorku i oczywiście Jerozolimy. 

 Dlaczego religijny Żyd nie je wieprzowiny i krewetek? Na stole pobożnego Żyda nie znajdziemy 

nie tylko wieprzowiny i owoców morza, ale też dziczyzny, mięsa królika, konia i ryb, które nie ma-

ją łusek i płetw. Nie można jeść mięsa, które pochodzi z polowania. Zwierzę 
musi być zabite w specjalny sposób i oczyszczone z krwi. Nie wolno też goto-

wać i jeść mleka z mięsem. Te wszystkie zasady nazywają się kaszrut -  wzięły 

się z Tory. Jedne są w niej zapisane wprost, inne żydowscy mędrcy z niej wypro-

wadzili i zostały zapisane w Talmudzie, czyli uzupełnieniu i komentarzu do Tory. Bar-

dzo religijny Żyd je tylko to, co ma tzw. Certyfikat koszerności, czyli potwierdze-

nie, że daną rzecz wyprodukowano zgodnie z zasadami żydowskiej religii. 

 Najważniejszym dniem tygodnia dla wyznawców judaizmu jest szabat. 

Jest to święty dzień odpoczynku i przypada w sobotę. W żydowskich domach na 

całym świecie w każdy piątkowy wieczór życie przełącza się na inny tryb. 18 minut 

przed zachodem słońca pani domu zapala dwie świece i wypowiada błogosławień-
stwo. To powitanie szabatu. (Każde żydowskie święto zaczyna się wieczorem). Potem 

cała rodzina ubrana odświętnie idzie do synagogi. Między innymi śpiewa się tam pie-

śni o tym, że szabat to panna młoda, a naród Izraela to jej narzeczony. Po powrocie do 

domu rodzina zasiada do kolacji. Dorośli kładą dłonie na głowach dzieci, błogo-

sławiąc je. Potem śpiewają pieśni na powitanie aniołów towarzyszących ludziom 

podczas szabatu. Głowa rodziny odmawia błogosławieństwo nad winem, kidusz. Domow-

nicy piją po łyku wina lub soku winogronowego. Posiłek musi być uroczysty: biały obrus, 

piękne naczynia, błyszczące sztućce. Na stole koniecznie musi stać wino, dwie świece i 

dwie chały. Świece przypominają światło podczas tworzenia świata, a chały rozmnożenie 

manny na pustyni podczas wędrówki Żydów z Egiptu. Sobota powinna upłynąć rodzinie na 

modlitwie, ale też zwykłym byciu ze sobą. Bo szabat to czas z dala od telewizji, 

Internetu, kina, zakupów. Lepiej poczytać, pobawić się z dziećmi, czegoś je na-

uczyć. W szabat obowiązuje drzemka w ciągu dnia – szabesszluf. 

 Jak się zostaje Żydem? Żydem się nie zostaje, Żydem się jest. Trzeba się 
do tego urodzić w żydowskiej rodzinie, a dokładnie mieć mamę żydówkę. Zda-

rzają się co prawda ludzie, którzy nie mają żydowskich korzeni i przechodzą na 

judaizm. (Jest na to trudne słowo: konwersja). Ale to bardzo skomplikowana 

sprawa. Tacy ludzie muszą się długo uczyć, poznawać Torę, Talmud i żydow-

skie zwyczaje. A przede wszystkim muszą pokazać rabinowi, czyli nauczycielo-

wi i przewodnikowi duchowemu Żydów, że przejście na judaizm to dla nich po-

ważna decyzja, na całe życie. 

Religie świata - judaizm 
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Nr 03/137 Papież Franciszek, Prawdziwy Post 

 Papież Franciszek przestrzega przed niebezpieczeństwem ulegania poku-

sie brania łapówki próżności, chęci sprawiania wrażenia dobrych przez składa-

nie obfitej ofiary na Kościół, gdy tymczasem wykorzystuje się ludzi. Do reflek-

sji nad znaczeniem „prawdziwego postu” pobudziły słowa proroka Izajasza.  

Słowo Pana mówi o poście, to znaczy o pokucie, do której jesteśmy wzywani w 

czasie Wielkiego Postu: pokutowaniu, aby przybliżyć się do Pana. Psalmem 50. 

w istocie modlimy się: 'Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie'. A serce, któ-

re czuje się grzeszne i wie, że jest grzeszne, w ten sposób staje przed Bogiem i 

podobnie przed innymi: 'Jestem grzeszny i dlatego staram się upokorzyć'”.  

 Fragment z Księgi proroka Izajasza (58,1-9), jest dyskusją między Bo-

giem a tymi, którzy się skarżą, że Bóg nie wysłuchuje ich modlitw, ich umar-

twień, i postów. Pan mówi: „Wasz post jest postem sztucznym, nie jest postem 

prawdziwym, jest postem dla dopełnienia pewnej formalności”. Bowiem oni 

pościli tylko po to, żeby przestrzegać pewnych praw. I w tekście Izajasza 

„skarżą się, gdyż ich post nie był skuteczny”, i pytają: „Czemu pościliśmy, a Ty 

nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”. Ale „otóż - odpo-

wiada Pan - w dniu waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie 

wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród 

niegodziwego walenia pięścią”. Krótko mówiąc, z jednej strony pościcie, umar-

twiacie się, a z drugiej postępujecie niegodziwie. W ostatecznym rozrachunku, 

wyjaśnia Papież, oni sądzili, że poszczenie było jakby podmalowaniem sobie 

serca: 'Jestem sprawiedliwy, ponieważ poszczę'.  
 Jezus mówi: „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybie-

rają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą'”. A „kiedy się mo-

dlisz, nie pokazuj, że się modlisz, aby ludzie mówili: 'jaki to dobry, prawy cz-

łowiek'”. Krótko mówiąc, „kiedy dajecie jałmużnę, nie trąbcie”. We fragmencie 

Izajasza Pan wyjaśnia tym ludziom, którzy się uskarżają, czym jest prawdziwy 

post: „Czyż nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła, 

rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo 

połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Ja 

tego chcę, to jest post, którego Ja chcę'”. Inny natomiast jest postem 'obłudnym' 

- Jezus często używa tego słowa - i jest to post dla pokazania, że jest się spra-

wiedliwym albo dla poczucia się takim. Nie liczy się powiedzenie: „jestem hoj-

ny, dam sporą ofiarę na Kościół”. Raczej „powiedz mi, czy sprawiedliwie pła-

cisz swoim pomocom domowym? Czy płacisz na czarno swoim pracownikom? 

Czy tak jak nakazuje prawo, żeby mogli nakarmić swoje dzieci?”.  

 Papież Franciszek sugeruje, aby pomyśleć o tych słowach: zastanówmy 

się nad naszym sercem, jak pościmy, modlimy się, dajemy jałmużnę. 

Magdalena Piotrowska 
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Nr 03/137 Krzyżówka - judaizm 

1. Bardzo religijna wspólnota żydowska. (C) 

2. Państwo, w którym żyje najwięcej Żydów. (I) 

3. Żydowskie nakrycie głowy. (J) 

4. Opiekun domu modlitwy, przewodnik duchowy Żydów. (R) 

5. Dom modlitwy wyznawców judaizmu. (S) 

6. Święta księga w judaizmie.(T) 

                      

 1               I     

 2         R           

 3     J       U       

 4           N       
  

 5   Y                 

 6         O           

Przygotowały na podstawie Bozie, czyli jak wygląda Bóg K. Oponowicz - B. Kapowic-

ka, A. Jezierska 

Kmin czarny nazywany potocznie czarnuszką to roślina, której popu-

larność sięga czasów starożytnych Egipcjan. Produkowany z niej olej nazywany jest 

także „złotem faraonów”, a wszystko dzięki jego bezcennym właściwościom. Aż 85% 

składu stanowią kwasy tłuszczowe. Ponadto posiada także flawonoidy, saponi-

ny, białka, węglowodany, alkaloidy, olejek eteryczny zawierający m.in. tymo-

chinon, witaminy: A, E, F, B1, B3, B6, biotynę oraz minerały. Regularne spożywanie 

(1 łyżka stołowa przed snem) oleju z czarnuszki wspomaga organizm w budowaniu od-

porności, dzięki czemu łatwiej zwalczać infekcje wirusowe i bakteryjne. Olej wykazuje 

silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwgrzybiczne. Działa 

także wspomagająco w astmie, zwłaszcza  u dzieci, ma także dobroczynny 

wpływ na skórę w przypadku trądziku czy innych zmianach wywołanych zakażenia-

mi bakteryjnymi. Olej z czarnuszki można kupić w sklepie zielarsko – medycznym i apte-

ce. Powinien być nierafinowany, niefiltrowany i nieoczyszczony i przechowywany w 

ciemnej butelce, bez dostępu światła, najlepiej w lodówce. Olej można wypijać 
bez dodatków, jednak jego dość charakterystyczny smak można złagodzić mie-

szając go z miodem lub sokiem owocowym.  

Olej  z czarnuszki 

Joanna Peciakowska 
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Nr 03/137 Św. Stanisław Kostka – święty buntownik 

2018 obchodzony jest w Kościele w 

Polsce jako rok Świętego Stanisława 

Kostki. W tym roku przypada 450 

rocznica śmierci Świętego, pocho-

dzącego z Rostkowa w diecezji płoc-

kiej. 

Św. Stanisław życie miał krótkie ale 

intensywne w wymiarze duchowym 

jak i „światowym”. Urodził się 28 

grudnia 1550 r.  w rodzinie bardzo 

zamożnej. Jego ojciec, Jan Kostka 

był kasztelanem zakroczymskim, a 

matką Małgorzata z Kryskich z Dro-

bina. Chłopiec miał trzech braci i 

dwie siostry. Rodzice wychowywali 

dzieci w wierze katolickiej, postępo-

wali z nimi „twardo” i konsekwentnie, wymagali pobożności, skromności i 

uczciwości. Stanisław był dzieckiem bardzo wrażliwym i delikatnym. Nie lubił 

brutalnych żartów ani niestosownych wypowiedzi. Wszystko bardzo przeżywał. 

Źródła podają, że słysząc nieraz zbyt swobodne żarty, „wznosił oczy ku niebu i 

tracił przytomność”. 

 Pierwsze nauki pobierał w domu. Kiedy skończył 14 lat, razem ze swoim 

starszym bratem Pawłem, został wysłany przez rodziców na dalszą naukę do 

Wiednia, do szkoły prowadzonej przez jezuitów. 

 Początkowo nauka szła mu trudno, ale szybko nadrabiał zaległości. Płyn-

nie władał łaciną i językiem niemieckim, w mniejszym stopniu znał język grec-

ki. Czas wolny spędzał na lekturze i modlitwie. Z tego powodu spotykało go 

wiele przykrości ze strony kolegów, którzy edukację z dala od domu starali się 
wykorzystać w bardziej rozrywkowy sposób. Nie chcąc zrażać do siebie znajo-

mych i brata, zaczął nawet pobierać lekcje tańca, ale szybko tego zaniechał, cią-
gnęło go zupełnie w inną stronę… Stanisław zaczął bardzo rozwijać się ducho-

wo. Nie tylko dużo się modlił, ale zadawał sobie pokuty i biczował się. 
 W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Właściciel domu, w którym miesz-

kał był fanatycznym luteraninem, nie chciał wpuścić do chorego kapłana katolic-

kiego z Komunią Świętą. W nocy Stanisław miał wizję, w której św. Barbara z 

aniołami przyniosła mu Wiatyk. Również Matka Boża pochyliła się nad nim i 

złożyła mu w ręce Dzieciątko Jezus. Rano obudził się zupełnie zdrowy. Od tej 

pory zapragnął całkowicie poświęcić się Bogu i wstąpić do zakonu jezuitów. 

O krętej drodze do spełnienia marzeń, determinacji i ucieczce przed oj-

cem w stroju żebraka napiszę w kolejnym numerze gazetki…. B.M. 
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Nr 03/137 Rok Konfederacji Barskiej 

250 lat temu, 29 lutego 1768 roku, w Barze na 

Podolu (tereny dzisiejszej Ukrainy) został za-

wiązany związek zbrojny szlachty polskiej – 

konfederacja barska, przez niektórych history-

ków uważana za pierwsze polskie powstanie 

narodowe. 

 Wybrany w 1764 roku na króla, a właściwie 

narzucony Rzeczpospolitej przez Rosję, Stani-

sław August Poniatowski rozpoczął rewolucyj-

ne zmiany. Szczególne protesty wzbudził pro-

jekt przyznania praw politycznych innowier-

com, zamieszkującym Koronę Królestwa Pol-

skiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Szcze-

gólnie aktywny politycznie był w tym czasie 

rosyjski ambasador w Warszawie – Nikołaj 

Repnin, który swoimi działaniami doprowadził do tego, że 24 lutego 1768 roku 

Rzeczpospolita podpisała z Imperium Rosyjskim Traktat wieczystej przyjaźni. 

Na podstawie tego dokumentu nasza ojczyzna stawała się protektoratem rosyj-

skim (zależność polityczna od państwa silniejszego), a caryca Katarzyna II gwa-

rantowała nienaruszalność granic i ustroju wewnętrznego. 26 lutego uznano 

równouprawnienie innowierców za nienaruszalne prawo Rzeczypospolitej. 

  W wyniku tych zmian biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński i 

marszałek nadworny koronny Jerzy August Mniszech zainicjowali zawiązanie 

konfederacji. Dokonano tego 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu. Konfede-

racja była skierowana przeciwko różnowiercom , Katarzynie II i uległemu jej 

królowi Stanisławowi. Hasło konfederatów brzmiało Wiara i wolność. 23 marca 

na Radzie Senatu podjęto uchwałę o wezwaniu wojsk rosyjskich w celu stłumie-

nia konfederacji barskiej. Powstanie objęło większą część kraju, a najaktywniej-

sza stała się Wielkopolska. Ostatnią stoczoną bitwą w tym powstaniu była obro-

na klasztoru w Zagórzu 29 listopada 1772 roku.   

W walkach po stronie konfederatów udział wzięło do 100 tysięcy ludzi, stoczo-

no około 500 potyczek, ponad 14 tysięcy konfederatów zesłano na Sybir, a część 
przymusowo wcielono do armii rosyjskiej. Niestety nikt nie wie, ilu ludzi zginę-
ło. Propaganda państw ościennych starała się wykorzystać konfederację jako 

jeden z pretekstów do I rozbioru w 1772 roku. 

 W świadomości następnych pokoleń Polaków konfederacja pozostawiła 

po sobie trwały ślad, stając się mitem narodowym. Konfederaci byli bohaterami, 

którzy ginęli za wiarę, wolność i Ojczyznę. 
 Warto dodać, że uchwałą z 8 czerwca 2017 roku Sejm RP zdecydował o 

ustanowieniu roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.  Mariusz Misiak  

Mazowiecki żołnież Konfederacji 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

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. 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 środa miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   

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 

Po to właśnie są najlepsi przyjaciele. Tak właśnie postępują. Pilnu-

ją, żebyś nie spadł w przepaść.  
Dobry przyjaciel nie zdradzi twojego sekretu. Najlepszy przyjaciel dopilnuje, 

żebyś nie zdradził swojego sekretu.  

Przyjaciele są jak gwiazdy na niebie. Czasami ich nie widać, ale zawsze wiesz, 

że tam są.  

Złote myśli 
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Jak w poprzednim roku zwracam się do naszych Parafian w imieniu Państwa 

Katarzyny i Michała Olkuskich o przekazanie 1% swojego podatku na lecze-

nie i terapię syna Piotrka. Piotruś od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środ-

ki w dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpo-

wiedniego leczenia.  

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 

2016 na rzecz naszej parafii 1% od podatku sumy 7 000,00 PLN. Zachęcam  

do przekazywania z rozliczenia za 2016 r. W kościele znajdują się ulotki, a 

na stronie internetowej parafii podane są informacje potrzebne do wypełnie-

nia PIT-u. Dziękuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzystania 

z konta Fundacji. Proszę tylko o wpisanie w rubryki w picie: numeru KRS 

Fundacji: 0000037031 oraz celu szczegółowego: 84. Wszystkie otrzymane 

środki będą przekazane na cele parafialne. Dziękuję za pomoc.  

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

W Wielki Piątek i Sobotę świątynia będzie otwarta do 2000.  

W Wielką Sobotę od 1300 - błogosławieństwo święconki (co godzina). Pod-

czas wizyty w świątyni zatrzymajmy się na chwilę przy Grobie Pana Jezusa. 

Ofiarujmy Dobremu Bogu chwile ciszy, modlitwy…. 

W sposób szczególny zapraszam  do udziału w Liturgii Triduum Paschalne-

go: asystę liturgiczną, chór parafialny, Kółko Żywego Różańca, lektorów, dzie-

ci komunijne, kandydatów do bierzmowania, ministrantów, OSP z Rogozina.  

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 23 - 25 marca br. przeprowadzi ks. kan. 

Andrzej Piendyk - kapelan Sióstr Miłosierdzia. Serdecznie zapraszam do udzia-

łu. Tradycyjnie 30 minut przed każdym  nabożeństwem księża będą w konfe-

sjonale. Skorzystajmy z Bożego Miłosierdzia podczas sakramentu pokuty.  

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 

W III niedziele miesiąca lutego na cele budowlane zebraliśmy 2362 PLN. Ser-

deczne Bóg zapłać 
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Dzień Niedziela Dzień  

powszedni  

Terminy 

Czw. 1   1500 odwiedziny u chorych  

1800 msza św. 

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA  1730 DROGA KRZYŻOWA, spowiedź,  

1800 msza św. 

Nd. 4 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1130 Gorzkie Żale i msza św. 

Po.-So. 5-10   1800 msze św. 

Pi. 9   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 11 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 Gorzkie Żale  i msza św.  

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św. 

Pi. 16   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 18 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po.– Śr. 19-21   1800 msze św.  

Pi. 23  REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

800 msza św. dla SP ROGOZINO 

1800 msza św. DROGA KRZYŻOWA 

Nd. 25 NIEDZIELA  
PALMOWA 

REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE 

930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po-Śr. 26-28   1800 msze św.  

Cz. 29  WIELKI CZWARTEK 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Czw. 22   1800 msze św. i NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

So. 24  REKOLEKCJE  
WIEKOPOSTNE 

1000 msze św.  

1600 msze św. dla dzieci 

1800 msze św.  

Pi. 30  WIELKI PIĄTEK 1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 LITURGIA MĘKI I ŚMIERCI 

So. 31  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIGILII PASCHAL-
NEJ 


