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Pismo bezpłatne  

Święty Krzysztofie 
 
 
 

Św. Krzysztofie kierowców patronie, 
czuwaj nad nami i dniem i nocą, 
każdego dnia ,w każdej minucie 

i kiedy gwiazdy niebo złocą.  
 
 
 
 
 

Czy droga długa , czy też śliska, 
czuwaj nad nami Krzysztofie Święty 

i zawsze prostą drogą prowadź, 
jeżeli nawet są zakręty. 

 
 
 
 
 

By każda droga, którą jedziemy, 
zawsze szczęśliwą była drogą, 

byśmy do domu szczęśliwie wrócili 
i dziękowali Panu Bogu. 
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Pacjent - osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub ko-

rzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający 

świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny   

Opiekun faktyczny - osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą 
opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia/ stan psy-

chiczny takiej opieki wymaga. 

Osoba bliska - małżonek, krewny, powinowaty do drugiego stopnia  

w linii prostej, przedst. ustawowy , osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 

lub wskazana przez pacjenta. 

Osoba wykonująca zawód medyczny - uprawniona na odrębnych przepi-

sach do udzielania świadczeń zdrowotnych i osoba legitymującą się naby-

ciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w okre-

ślonym zakresie/w określonej dziedzinie medycyny. Do tej grupy należą le-

karze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, psycholo-

gowie. 

Świadczenie zdrowotne- działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywra-

caniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne: badanie i porada 

lekarska, leczenie, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza, 

opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworod-

kiem, opieka nad zdrowym dzieckiem, pielęgnacja chorych i niepełnospraw-

nych, opieka paliatywno- hospicyjna, orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia, 

zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne 

i szczepienia ochronne, protetyka i 

ortodoncja oraz zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

Prawo do równego dostępu do 
świadczeń zdrowotnych mają: 
Osoby ubezpieczone i nieubezpie-

czone, które spełniają kryteria do-

chodowe do otrzymania świadczeń 
z pomocy społecznej, osoby, /c.d.s. 
3/ 

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych   

Prawa pacjenta /część II/ 
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które nie ukończyły 18-tego roku życia, kobiety w okresie ciąży, porodu i 

połogu. Uprawnienia pacjenta są sprawdzane w momencie rejestracji w pla-

cówce medycznej.   
Pacjentowi przysługuje prawo wyboru: lekarza, pielęgniarki i położnej 

POZ (w ciągu roku kalendarzowego można 2-krotnie i bezpłatnie zmienić 
swoją decyzję. lekarza specjalisty, lekarza dentysty 

Pacjent ma prawo bez skierowania do świadczeń: podstawowej opieki 

zdrowotnej- ubezpieczeni i nieubezpieczeni, w stanach nagłego zagrożenia 

życia i zdrowia, ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa i 

psychiatry. 

 Każdy, kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, otrzymuje po-

moc medyczną na takim samym poziomie.  Jeśli istnieją pewne ograniczenia 

w możliwości udzielania odpowiednich świadczeń, pacjent ma prawo do 

przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury, usta-

lającej kolejność dostępu do tych świadczeń- tzw. kolejki oczekujących.  

 Ponadto pacjent może żądać, by lekarz udzielający mu świadczeń 
zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. 

Jeśli jednak lekarz uzna to żądanie za bezzasadne, musi  o tym poinformo-

wać pacjenta i odnotować ten fakt w jego dokumentacji medycznej, do której 

ma dostęp. Lekarz może także  odstąpić od leczenia pacjenta, ale jest wtedy 

zobowiązany do podania realnych możliwości dalszego leczenia i wskazania 

konkretnych placówek, w których pacjent uzyska pomoc. W przypadku bra-

ku zgody pacjenta na proponowane leczenie, lekarz winien nadal w miarę 
możliwości otaczać pacjenta opieką lekarską.  

Dzień bez kawy – czy to możliwe? cz.2 
 O negatywnych skutkach picia kawy już było. Potrzebna jest nam 

energia na dzień dobry i na szczęście natura po raz kolejny daje nam szeroki 

wachlarz możliwości. Oto kilka prostych  

i łatwo dostępnych. 

• Woda z imbirem i cytryną – imbir rozgrzewa, poprawia krążenie, efek-

ty przydatne zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym i przy przezię-
bieniu. Cytryna sprawdzi się w zwalczaniu  bólu głowy, ale też poma-

ga oczyścić organizm z toksyn. /c.d.s. 4/ 
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• Matcha – rodzaj zielonej herbaty – jedna jej porcja zawiera tyle kofe-

iny co filiżanka kawy. Herbata wspomaga koncentrację i sprawność 
umysłową. Uwaga! Zieloną herbatę należy parzyć w zależności od 

oczekiwanego efektu. Napar 3 – minutowy ma działanie pobudzające, 

dłuższy uspokajające. 

• Yerba Mate – suszone liście ostrokrzewu paragwajskiego. Oprócz po-

budzającego efektu yerba mate uzupełnia braki minerałów (zawiera 

potas i magnez) i witamin  

(z grupy B). Ponadto obniża cholesterol i wspomaga odchudzanie. Po-

dobnie jak zieloną herbatę można parzyć kilkakrotnie. 

• Sok z buraka – bogaty w kwas foliowy, błonnik, witaminy A, C, E i K 

oraz minerały (wapń, sód, potas, cynk, magnez, fosfor i żelazo). Obni-

ża ciśnienie. 

 Nie porzucajmy kawy całkowicie, jej zapach i smak są przyjemną czę-
ścią dnia dla większości z nas, ale może warto ograniczyć jej spożywanie i 

spróbować czegoś co naturalnie utrzyma poziom energii na cały dzień. Ma-

tcha i Yerba Mate (polecam z guaraną) dostępne w sklepach zielarskich, wo-

da z imbirem i sok z buraka do przygotowania samodzielnie ☺  

Dlaczego wierzę w Kościół? 
1. Wierzę w Kościół, bo wierzę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa i w Ducha 

Świętego, którego obiecał uczniom, jako „gwaranta” i sprawcę swojej obec-

ności wśród nas „po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 
2. Wierzę w Kościół, bo wierzę, że Syn Boży naprawdę stał się człowiekiem 

– chciał mieć i ma ciało. Taki jest jego sposób działania i bycia z nami i dla 

nas. Bóg chce mieć ciało, aby być w nim wśród ludzi i dla ludzi. Po wnie-

bowstąpieniu także – tym Jego Ciałem jest właśnie Kościół składający się z 

do bólu konkretnych, dotykalnych ludzi, z którymi Pan się utożsamia: 

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście”. 

A Szaweł usłyszał: „Dlaczego m n i e prześladujesz”, choć przecież samego 

Jezusa nie tknął palcem.  

3. Wierzę w Kościół, bo Kościół jest wspólnotą. A Bóg od samego początku 

– od Adama i Ewy – zbawia człowieka we wspólnocie, a nie pojedynczo.  

/c.d.s.5/ 
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„Gdyby chciał samotnego śpiewu, poprzestałby na Adamie”. 

4. Wierzę w Kościół, bo Jezus chciał Kościoła. Bo powołał Dwunastu – tych, 

których sam chciał. W Pierwszym Przymierzu było dwanaście pokoleń Naro-

du Wybranego, a On stworzył – Nowy Lud Boży. Powołał nas nie jako sa-

motników, ale jako Lud. I pragnął, abyśmy byli jednością (to ostatnia, najgo-

rętsza modlitwa, jaką zanosił do Ojca tuż przed męką – J 17,11). Kiedy za-

brakło Judasza, Apostołowie od razu (jeszcze przed Zesłaniem Ducha) wie-

dzieli, że muszą uzupełnić swoje grono – bo Dwunastu to nie tylko okrągła 

liczba, ale pragnienie samego Jezusa (Dz 2,15-25). 

5. Wierzę w Kościół, który jest wspólnotą, bo tylko we wspólnocie mogę 
wierzyć. Sam mogę mieć poglądy, światopogląd – nawet bardzo słuszne. Ale 

wiarę mogę mieć tylko we wspólnocie, bo wiara jest czymś, co się otrzymuje 

od innych. Dlatego Paweł, zaraz po spotkaniu Jezusa pod Damaszkiem, zo-

staje przez Niego odesłany do wspólnoty – idź do miasta, tam powiedzą ci, 

co masz czynić. Wierzę w Kościół, bo nie wierzyłbym w Boga, gdyby ktoś 
mi o nim nie powiedział, nie pokazał, że można mieć z Nim relację. Nie 

umiałbym się modlić i kontaktować z Bogiem, gdyby ktoś nie uklęknął ze 

mną kiedyś w kościele i nie pokazał mi tabernakulum. Dlatego Paweł przy-

pomina biskupowi (!) Tymoteuszowi wiarę jego babki Lois i matki Eunice – 

od nich nauczył się wierzyć sam Tymoteusz (2Tm 1,5). 

6. Wierzę w Kościół, bo tylko w tej wspólnocie mogę rzeczywiście spotkać 
Zmartwychwstałego Pana, o czym zgodnie świadczą wszystkie Ewangelie o 

zmartwychwstaniu. Każde – najbardziej nawet osobiste spotkanie z Żywym 

Jezusem (jak to Marii Magdaleny) kończy się odesłaniem do wspólnoty 

uczniów: Idź, powiedz moim braciom! Tomasz musi przyjść do wieczernika, 

by móc dotknąć Jezusa (J 20,24-29). 

7. Wierzę w Kościół, bo nawet dogłębne przestudiowanie Biblii i Katechi-

zmu jest w stanie dać mi jedynie gruntowną wiedzę o Bogu. A ja nie chcę 
jedynie wiedzy – chcę wiary, a „wiara rodzi się z tego co się słyszy”  od 

tych, którzy usłyszeli wcześniej. 

8. Wierzę w Kościół, bo bez niego nie miałbym w ogóle w co wierzyć. Co 

najwyżej miałbym jakąś mniej lub bardziej sensowną opinię na temat tego, 

kim wydaje się być Bóg i kim był Jezus Chrystus. A ja chcę wiedzieć kim 

On jest. /c.d.s.6/ 
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Tego mogę dowiedzieć się tylko od tych, którzy dowiedzieli się od tych, co 

byli przed nimi, a którzy dowiedzieli się tego od tych, którzy „z Nim jedli i 

pili po Jego zmartwychwstaniu” .Osiem powodów, dla których wierzę w Ko-

ściół. Taka jest moja wiara, której wyznawanie jest moją chlubą i radością w 

Jezusie. Moją? Naszą! Ks. J.Wiśniewski na podstawie www.aleteia.org. 

 Uczniów Jezusa uderzał fakt, że On, zwłaszcza rano i wieczorem, szu-

kał samotności i «pogrążał się» w modlitwie. Dlatego pewnego dnia poprosi-

li Go, by ich również nauczył się modlić. Epizod ten znajduje się w Ewange-

lii Łukasza, który jest ewangelistą najlepiej dokumentującym tajemnicę 
Chrystusa «modlącego się» (por. Łk 11, 1). I wówczas Jezus powierza mo-

dlitwę, która stała się modlitwą chrześcijańską par excellence: «Ojcze nasz». 

Cała tajemnica modlitwy zawiera się w tym słowie: trzeba mieć odwagę na-

zywać Boga imieniem Ojciec. Nazywanie Boga imieniem «Ojciec» nie jest 

absolutnie rzeczą oczywistą. Bylibyśmy skłonni używać tytułów wznioślej-

szych, które zdają się bardziej szanować Jego transcendencję. Natomiast 

wzywanie Go jako «Ojca» stawia nas w relacji zażyłości z Nim, jak dziecko, 

które zwraca się do swojego taty, wiedząc, że jest przez niego kochane i ota-

czane opieką. Pomyślmy o przypowieści o miłosiernym ojcu (por. Łk 15, 11-

32). Jezus opowiada o ojcu, który potrafi być tylko miłością dla swoich sy-

nów. Ojcem, który nie karze syna za jego arogancję, potrafi nawet oddać mu 

jego część majątku i pozwolić odejść z domu. Bóg jest Ojcem, mówi Jezus, 

ale nie na sposób ludzki, bo nie istnieje na tym świecie ojciec, który zacho-

wałby się tak jak bohater tej przypowieści. Bóg jest Ojcem na swój sposób: 

dobrym, bezbronnym wobec wolnej woli człowieka, potrafiącym jedynie 

odmieniać czasownik «kochać». Jakąż niezgłębioną tajemnicą jest Bóg, któ-

ry żywi tego rodzaju miłość do swoich dzieci! Być może z tego powodu, 

apostoł Paweł nie czuje się na siłach, by przetłumaczyć na grecki słowo, któ-

re Jezus wypowiadał po aramejsku «abba». Dwa razy św. Paweł w swoich 

listach (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6) porusza ten temat i dwa razy zostawia to sło-

wo nieprzetłumaczone, w takiej samej formie, w jakiej pojawiło się na ustach 

Jezusa; «abba» — określenie to jest bardziej jeszcze poufałe niż «ojciec», i 

niektórzy tłumaczą je jako «tato, tatuś».Drodzy bracia i siostry, nie jesteśmy 

nigdy sami. Możemy być dalecy, nieprzyjaźni, moglibyśmy nawet powie-

dzieć — «bezbożni». Lecz Ewangelia Jezusa Chrystusa objawia nam, że Bóg 

nie może być bez nas: On nigdy nie będzie Bogiem «bez człowieka». Ta 

pewność jest źródłem naszej nadziei, która jest zawarta we wszystkich we-

zwaniach modlitwy Ojcze nasz./c.d.s.7/ 

Papież Franciszek, Bóg nie może być bez człowieka 
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 Kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi nam, byśmy się pogodzili z 

losem i zamknęli w sobie, lecz byśmy się zwracali do Ojca i prosili Go z uf-

nością. Wszystkie nasze potrzeby, od najbardziej oczywistych i codziennych, 

jak żywność, zdrowie, praca, aż po potrzebę uzyskania przebaczenia i umoc-

nienia w obliczu pokus, nie są odzwierciedleniem naszej samotności: jest 

bowiem Ojciec, który zawsze patrzy na nas z miłością i z pewnością nas nie 

opuszcza. Przygotowała na podstawie www.opoka.org.pl M. Piotrowska  

Jagiełło znaczy mocniejszy 
 Rozpoczynamy lipiec, a więc niedługo, czy chcemy czy nie, usłyszy-

my po raz kolejny: „bitwa pod Grunwaldem”. Pamiętamy tyle, że Jagiełło 

pokonał wojska zakonu krzyżackiego. To już całkiem sporo. Warto jednak 

zwrócić uwagę nie tylko na sam przebieg tej największej bitwy w średnio-

wiecznej Europie, ale poświęćmy chwilkę czasu na jednego z dowodzących. 

Nie będzie to wielki mistrz zakonu krzyżackiego – Ulrich von Jungingen 

(chociaż postać bardzo ciekawa), ale król Polski – Władysław Jagiełło. 

Jagiełłę powszechnie kojarzymy z tym, czego dokonał pod Grunwaldem. I 

słusznie. Ale spójrzmy na niego inaczej, nie z perspektywy bitwy. Był naj-

dłużej panującym polskim władcą (ponad 48 lat), a prywatnie, np. miał 4 żo-

ny, przeżył porażenie piorunem, uwielbiał gruszki.Nasz bohater przyszedł na 

świat w 1351 roku. Jego ojczyzną była Litwa, ale nie taka, jaką znamy teraz. 

Wtedy był to bardzo duży kraj. Ojciec Jagiełły (takie było jego litewskie – 

pogańskie imię) był wielkim księciem litewskim, czyli kimś, kto panował w 

państwie. Po śmierci ojca, w 1377 roku, Jagiełło przejął władzę na Litwie. 

Nie obyło się bez problemów, bo byli tacy, którzy bardzo pragnęli tej wła-

dzy, ale młody książę potrafił sobie z nimi poradzić.  Jak wyglądał Jagiełło? 

Tu musimy oddać głos kronikarzowi, który zapisał że książę był zgrabny, 

kształtny, jego ciało było dobrze zbudowane, wzrost średni, spojrzenie weso-

łe, twarz podłużna, bez żadnego śladu szpetoty. Z takim wyglądem i z takim 

państwem we władaniu Jagiełło był super kandydatem na męża. I żonę mu 

zaproponowano, a w zasadzie to jej zaproponowano jego. Tą dziewczyną 
była Jadwiga – córka króla węgierskiego Ludwika. Ponoć była najpiękniej-

szą znaną wtedy niewiastą. To nic, że miała dopiero kilkanaście lat. Ślub się 
odbył, a Jagiełło był zauroczony swoją żoną. Był jednak warunek. Chrzest. 

Jagiełło przyjął imię Władysław. Wróćmy do tego jaki był nasz bohater. Ła-

godny, skromny, ostrożny, roztropny, uwielbiał polowania, był abstynentem. 

Golił się codziennie i uwaga- kąpał się co trzy dni! Jak na tamte czasy to by-

ło naprawdę wyjątkowe./c.d.s.8/ 
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Władysław mimo przyjęcia chrztu zachował część pogańskich przesądów. 

Na przykład zawsze przed wyjściem z domu trzy razy obracał się wkoło i 

złamaną na trzy części słomkę rzucał na ziemię. Dlaczego? Nikomu nie 

chciał tego powiedzieć. Wspomniałem wcześniej, że Władysław miał cztery 

żony. Pierwsza – Jadwiga, druga – Anna Cylejska, trzecia – Elżbieta Gra-

nowska i czwarta – Zofia Holszańska, która była jakieś pięćdziesiąt kilka lat 

młodsza od  niego. Pod koniec maja 1434 roku Jagiełło podróżował na Ruś. 
Po drodze zatrzymał się, aby słuchać śpiewu słowików i niestety się przezię-
bił. To go pokonało. Zmarł 1 czerwca 1434 roku. W pamięci współczesnych 

mu ludzi, jak również potomnych (mam nadzieję i w naszej) zapisał się jako 

jeden z najwspanialszych władców Polski. 

Drogi do niepodległości  

 Pod koniec  XIX  wśród Polaków  powszechna była świadomość, że 

dla odzyskania niepodległości konieczny jest zryw powstańczy  połączony z 

konfliktem między zaborcami. Klęski powstań z lat 1830 i 1861 wykazały 

dobitnie, że odzyskanie niepodległości  tylko w oparciu o własne siły jest 

nierealne. Przez cały XIX wiek zaborcy mimo dzielących ich różnic -  w 

"kwestii polskiej" -  zgodnie ze sobą współdziałali. Dopiero pod koniec tego 

wieku i na początku wieku XX uwidoczniły się pomiędzy nimi różnice inte-

resów i konflikty,  przy których "sprawa polska" przestała być najważniejszą. 
Była to rywalizacja ówczesnych mocarstw centralnych: Niemiec, Austro-

Węgier i Włoch z państwami tworzącymi blok przeciwny, tj. Francją, Rosją i 
Wielką Brytanią. Konflikty te dotyczyły podziału imperium imperium turec-

kiego, wpływów na Bałkanach, zaboru przez Niemcy francuskich prowincji 

Alzacji i Lotaryngii, rozbudowy przez Niemcy  marynarki wojennej a rów-

nież rywalizacji o kolonie. Na to nakładały się konflikty gospodarcze,  doty-

czące podziału rynków zbytu i dostępu do surowców. Ogólnie rzecz biorąc 

chodziło o nowy podział świata. Na początku XX wieku powszechna była 

świadomość, że do wielkiej wojny dojdzie, kwestią było tylko "kiedy".  

Główni oponenci rozpoczęli intensywne zbrojenia, szkolenie armii oraz pla-

nowanie działań wojennych. Wiadomo też było, że wojna toczyć się będzie 

na ziemiach polskich. Niezależnie od tego czy zaborcy tego chcieli czy też 
nie, sprawa polska musiała w tej sytuacji stanąć na porządku dziennym. W 

takim stanie rzeczy polscy politycy musieli określić sposób, jak sytuację tę 
można wykorzystać dla  odbudowy Polski./ Powstały dwie główne koncepcje 

dotyczące tego problemu : orientacja austriacka oraz orientacja  rosyjska. 

Orientacja niemiecka  nie wchodziła w grę ponieważ politycy niemieccy stali 

na stanowisku, /c.d.s.9/ 

Mariusz Misiak 
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iż "Polaków nie ma, są tylko Prusacy mówiący po polsku". A kanclerz nie-

miecki Otto Bismarck pisał: "Bijcie Polaków ażeby aż o życiu zwątpili. Mam 

wielką litość dla ich położenia, ale jeśli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam 

nic innego jak ich wytępić". Zostały więc w grze dwie opcje: iść z Rosją 
przeciw Niemcom i Austrii lub  z Austrią przeciw Rosji. Myśl, że będzie 

można samodzielnie odzyskać niepodległość, w tym momencie historii nie 

miała żadnych racjonalnych podstaw i  jej nie rozważano. Problem polegał 

jednak na tym, że jakakolwiek próba rozegrania sprawy polskiej zakrawała 

wówczas na rozwiązanie istnej kwadratury koła. Opcja austriacka opierała 

się na założeniu, że zarówno naród polski jak i monarchia habsburska mają 
jeden wspólny interes – pozbycie się zagrożenia ze strony Rosji. To, że Rosja 

jest największym wrogiem Polski, zwolennicy opcji austriackiej przyjmowali 

jako dogmat. W Austrii Polacy uzyskali znaczącą autonomię, wielu robiło 

karierę na najwyższych szczeblach rządu i administracji. Zwolennicy związ-

ku z Austrią wyobrażali sobie, że przyszła Polska składać się będzie z Galicji 

i zdobytego na Rosji Królestwa Polskiego ze stolicą w Warszawie. Państwo 

polskie miało być połączone z Austro-Węgrami unią personalną. Ta opcja 

miała jednak minusy, największym i podstawowym była zgoda na pozosta-

wienie poza państwem polskim ziem zaboru pruskiego: Wielkopolski, Pomo-

rza i Śląska, była to zgoda na utrwalenie dalszego rozbioru ziem polskich. 

Przeciwnicy tej opcji podnosili również inne argumenty a mianowicie, że 

Austria jest coraz bardziej zależna od Niemiec a Niemcy nigdy nie pozwolą 
na powstanie jakiejkolwiek państwowości polskiej. Opcja prorosyjska opie-

rała się na dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze, że po zwycię-
stwie Rosji nie będzie trzech zaborców a tylko jeden – Rosja, i po drugie, że 

sam fakt zamieszkiwania przez 20 milionów Polaków  zwartego obszaru wy-

musi na Rosji przyznanie Polsce autonomii. Opcja ta miała również wady – 

należało przyjąć, że Rosja przyłączy do swojego państwa większość Galicji, 

uznając ją za ziemie ruskie. I w tym przypadku mielibyśmy do czynienie z 

rozbiorem i stratami terytorialnymi. Przeciwnicy tej opcji podnosili też, że 

otrzymanie od Rosji autonomii jest w ogóle niemożliwe bowiem wszystkie 

polskie starania o jakąś formę złagodzenia rusyfikacji, nie przyniosły żad-

nych najmniejszych nawet wyników. Jak pisze historyk Mateusz Drozdowski 

- z jednej strony powszechnie odczuwano, że trzeba się jakoś do nadchodzą-
cej wojny ustosunkować, z drugiej dobrego rozwiązania po prostu nie było. 

Rozwiązanie wszystkich tych dylematów, w sposób całkowicie niespodzie-

wany przyniosła dopiero historia.  

Krzysztof Frączkowski 
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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. 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 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Złote myśli Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,  

co się tej nadziei może sprzeciwiać.   
Św. Jan Pawseł II 
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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 

Film jest pasjonującą wycieczką przez najważniejsze etapy życia czło-

wieka przedstawioną na przykładzie fascynujących i różnorodnych ludzi za-

mieszkujących ekskluzywny kurort u podnóży Alp. Historia na pozór opowiada 

o dwóch starszych mężczyznach – upartym, emerytowanym dyrygencie orkie-

stry (Michael Caine) oraz znanym reżyserze (Harvey Keitel), który wraz ze swo-

ją ekipą scenarzystów pracuje nad scenariuszem mającym być jego 

„intelektualną spuścizną”. Mimo że wiele z ich rozmów dotyka tematów śmierci, 

przemijania lub po prostu czysto fizjologicznych rozterek typowych dla wieku 

starczego, to nie sprawiają wrażenia nieznośnych czy przemądrzałych. W kuror-

cie przebywają także: młody aktor z Los Angeles, otyły celebryta łudząco po-

dobny do Diego Maradony, świeżo upieczona Miss Universe oraz córka Freda 

przeżywająca kryzys małżeński. Ustami bohaterów Sorrentino snuje rozważania 

na temat miłości, młodości, starości, przemijania, ambicji i marzeń. Nie czyni 

tego jednak w pretensjonalny sposób, ponieważ zdaje się nad wyraz cenić siłę 
przekazu, który charakteryzuje się subtelnością oraz trafnym humorem. 

Film można zobaczyć 07 lipca (sobota) 2018 r. o godz. 2100 w ramach 

Plenerowego Kina Letniego na terenie Domu Ludowego w Rogozinie, ul. Stra-

żacka 3. Wstęp wolny. Organizatorzy zapewniają leżaki. 

OGŁOSZENIA 

Ks. J. Wiśniewski 

Zapraszam do udziału w XXXVII PIESZEJ PIELGRZYMCE Z PŁOCKA 
NA JASNĄ GÓRĘ w dniach 6 – 15 sierpnia. Zapisy w kancelarii, więcej in-

formacji w gablocie parafialnej lub na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym odbyło się XII 
Święto Parafii. Słowa uznania i wdzięczności przekazuję wszystkim wolonta-

riuszom ze świetlicy Przystanek za przyprowadzenie różnego rodzaju konkur-

sów i wystawienie, świetnej, sztuki Kozucha Kłamczucha. Prosimy o następne. 

Szczególnie pragnę podziękować panu B. Lewandowskiemu za przygotowanie 

i ofiarowanie dla Rogozina rampy, a także za  przeprowadzenie zawodów na 

deskorolce. Serdecznie dziękuję panom, którzy w tych konkursach pomagali p. 

Lewandowskiemu. Dziękuję naszym Parafianom, którzy pomagali przy XII 

Pikniku Parafialnym. Koniec czerwca, a szczególnie dzień 29 czerwca każdego 

roku powinien nam przypominać o powołaniu parafii i konsekracji naszej świą-
tyni.  

Dziękuję serdecznie za ofiary pieniężne z III niedzieli miesiąca. W czerwcu 

zebraliśmy w kościele 2150 PLN. Bóg zapłać.  

B. Kapowicka 
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Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

 
 

1 XIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 2-7   18
00

 msze św.  

Pi. 6  I PIĄTEK  17
00

 ADORACJA NAJŚWIĘT-

SZEGO SAKRAMENTU  

18
00

 msza św.  

Nd. 8 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 9-14   18
00

 msze św.  

Śr.  11  ŚW. BENEDYKTA, PA-
TRONA EUROPY 

18
00

 msza św.  

Nd. 15 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 16-21   18
00

 msze św. 

Pi. 20  BŁ. CZESŁAWA 18
00

 msza św.  

Nd. 22 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 23-28   18
00

 msze św. 

Śr. 25  ŚW. KRZYSZTOFA 18
00

 msza św.  

Nd. 29 XVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Wt. 30-31   18
00

 msze św.  

Pi. 13  ŚW. PUSTELNIKÓW 
ANDRZEJA I BENEDYK-

TA, PIERWSZYCH 
ŚWIĘTYCH POLSKICH  

18
00

 msza św.  

Po. 23  NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

18
00

 msza św.  

29 lipca br. po każdej mszy św. odbędzie się poświęcenie pojazdów: dwukoło-

wych i czterokołowych oraz  specjalna modlitwa w intencji użytkowników ru-

chu, kierowców, rowerzystów, motocyklistów i pieszych z okazji święta św. 

Krzysztofa.  Zapraszam serdecznie wszystkich parafian.   


