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JEZUS PRZYJACIELEM 

idę przez życie z Jezusem 

czepiam się Jego dłoni 

kiedy płyną łzy wzruszeń 
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łatwiej dojść do celu 

zawsze wie co czuję 
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dostępny o każdej porze 

nawet w środku nocy 

kiedy innych sen morzy 
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Nr 06/152 Zagłodzony w imie prawa….. 
 20 maja br. rano francuscy lekarze zaprzestali podawania pożywienia 

i wody 42-letniemu Vincentowi Lambertowi. Od 2008 roku po wypadku na 

motocyklu, jest on sparaliżowany i żyje w stanie minimalnej świadomości 

lub, jak mówią inni, w stanie wegetatywnym. 

 Nie jest jednak podłączony do respiratora ani innych urządzeń podtrzymu-

jących go przy życiu. Vincent czuje wszystko. Płakał, gdy poinformowaliśmy go 

o decyzji lekarzy – mówią rodzice mężczyzny, którzy do końca sprzeciwiali się 
jego eutanazji. Batalia o prawo do życia Vincenta Lamberta trwa od 2013 roku, 

kiedy to po raz pierwszy lekarze chcieli zaprzestać go karmić i poić. Zdecydo-

wanie sprzeciwili się temu jego rodzice, którzy cały czas walczą o prawo do ży-

cia dla swego syna. Za eutanazją opowiada się jego żona Rachela, twierdząc, że 

wobec mężczyzny stosowana jest uporczywa terapia. 

Uporczywa terapia? 

 Tej opinii sprzeciwiło się m.in. 77 francuskich lekarzy, specjalizujących 

się w opiece nad chorymi z uszkodzeniem mózgu, przypominając, że Lambert 

samodzielnie oddycha i nie jest podłączony do respiratora ani do żadnej 
innej maszyny podtrzymującej życie. Nie znajduje się też w fazie terminalnej, 

nie jest w śpiączce, tylko w stanie minimalnej świadomości, zachował zdolność 
przełykania, reaguje na bodźce, rusza oczami, płacze, odczuwa ból. Jedyne co 

otrzymuje to pożywienie za pomocą sondy żołądkowej i płyny w kroplówkach. 

Te zabiegi z punktu widzenia klinicznego i etycznego nie mogą być uznane za 

uporczywą terapię. Potwierdza to dokument watykańskiej Kongregacji Nauki 

Wiary z 1 sierpnia 2007 r., podkreślając, że „podawanie pokarmu i wody, także 

metodami sztucznymi, jest zasadniczo zwyczajnym i proporcjonalnym sposo-

bem podtrzymania życia. Jest ono więc obowiązkowe w takiej mierze i przez 

taki czas, w jakich służy właściwym sobie celom, czyli nawadnianiu i odżywia-

niu pacjenta. W ten sposób zapobiega się cierpieniom i śmierci, które byłyby 

spowodowane wycieńczeniem i odwodnieniem”.  

Walka o życie Lamberta trwa 

 Wczoraj przed kliniką w Reims, gdzie przebywa mężczyzna, manifesto-

wało kilkaset osób, domagając się odstąpienia lekarzy od decyzji o jego za-

głodzeniu. Z podobnym apelem jego rodzice wystąpili do prezydenta Francji, 

ten jednak nawet nie odpowiedział na ich list. Także francuscy biskupi zdecydo-

wanie potępili decyzję lekarzy o zakończeniu dalszej terapii, wskazując, że 

„wytacza to drogę do legalizacji eutanazji”. W tej sprawie głos zabrał także pa-

pież Franciszek przypominając, że do każdego życia trzeba podchodzić z sza-

cunkiem. Apelował zarazem, by „każdy chory był zawsze szanowany w swej 

godności i leczony w sposób odpowiedni do jego stanu zdrowia, przy zgodnym 

wsparciu rodziny, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, z wielkim sza-

cunkiem do życia”. Na Twitterze apelował: /c.d.s. 3/ 



Nr 06/152 

3 

Zagłodzony  w imię prawa….. 

Módlmy się za tych, którzy są ciężko chorzy. Strzeżmy zawsze życia, daru Boga, 

od początku do naturalnego kresu. Nie ulegajmy kulturze odrzucenia. Rano Vin-

centa odłączono od sondy żywieniowej i kroplówek, zaczęto podawać mu leki 

uśmierzające. Skandalem jest to, że rodzicom nie pozwolono dziś pożegnać się z 

synem – mówi Jean Paillot, adwokat rodziców Lamberta. 

Pierwsza legalna eutanazja we Francji 

 Wskazuje, że na oczach świata dokonuje się właśnie pierwsza legalna eu-

tanazja w historii Francji. Jedno z ostatnich nagrań z sali szpitalnej pokazuje 

matkę, która mówi do Vincenta „nie płacz, jestem przy tobie, jest też tato” i 

głaszcze syna na pożegnanie, bo zakazano jej go przytulić. Z kolei arcybiskup 

Reims przypomina, że mimo usilnych próśb rodziców nie zgodzono się na 

przeniesienie pacjenta do placówki specjalizującej się w tego typu przypad-

kach. W podobnym stanie w całej Francji jest obecnie ok. 1500 pacjentów. Gra 

toczy się o honor ludzkości, która nie może pozwolić na to, by jeden z jej człon-

ków umarł z głodu i pragnienia – mówi abp Eric de Moulins-Beaufort. – Przy-

zwolenie na jego śmierć, ponieważ terapia zbyt dużo kosztuje czy też jego życie 

ma mniejszą wartość, oznacza koniec naszej cywilizacji. Vincent Sanchez, który 

jako lekarz prowadzący zdecydował o zakończeniu terapii Lamberta, poinformo-

wał, że nie wiadomo, jak długo mężczyzna będzie konał. Organizacje pro-life 

biją na alarm, że coraz mocniej przepycha się mentalność eutanazyjną i śmierć 
głodowa Lamberta staje się kolejnym alarmującym znakiem dla konieczności 

obrony życia. Przed 14 laty w Stanach Zjednoczonych w podobny sposób zosta-

ła zagłodzona Terry Schiavo. Po odłączeniu od sondy żywieniowej kobieta 

umierała przez 13 dni. 26 maja  Sąd Odwoławczy polecił wznowić odżywianie 

pacjenta i w najbliższym czasie podejmie ostateczną decyzje. www.aleteia.org 

Czy to moralne: przestać leczyć i pozwolić umrzeć?  

 Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski opubli-

kował niedawno dokument na temat terapii daremnej (inaczej nazywanej upo-

rczywą) chorych poddawanych intensywnej terapii. Wyjaśnia w nim trudne 

kwestie związane z leczeniem w ostatnim etapie życia. Co z niego wynika dla 

każdego z nas? Co powinniśmy na ten temat wiedzieć? 

Czy śmierć może być godna? Co to znaczy? 

Definicje godnej śmierci bywają różne. Kościół mówi: „człowiek ma prawo 

umrzeć w spokoju największym z możliwych i z należną mu ludzką i chrześci-

jańską godnością”. To cytat za watykańską Kartą Pracowników Służby Zdrowia. 

Przywołują ten dokument również eksperci Episkopatu, pisząc: 

Ochrona godności umierania oznacza poszanowanie chorego w ostatniej fazie 

życia, z wykluczeniem zarówno przyśpieszenia śmierci (eutanazja), jak i jej 

opóźniania poprzez tak zwaną uporczywą terapię. /c.d.s. 4/ 
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Nr 06/152 Czy to moralne: przestać leczyć i pozwolić umrzeć?  

Nie skracamy życia. Bóg, nie my, jest jego Panem. Ale też nie walczymy za każ-
dą cenę o każdą jego godzinę. Wierzymy, że nasze życie zmienia się, ale nie 

kończy. Tu, na ziemi, mamy jednak zwykle jeszcze jakieś sprawy do załatwie-

nia. Każdy ma prawo do tego, by mieć spokój, czas i siły na domknięcie swoje-

go życia i jego spraw. 

Co to jest terapia uporczywa? 

Rozwój medycyny pozwolił nam wspomagać lub zastępować pracę różnych na-

rządów. To cenne środki, często ratujące życie. Ale można je wykorzystywać 
nie tyle do ratowania życia, co do sztucznego przedłużania umierania. Eksperci 

Episkopatu piszą, że terapia uporczywa to „podtrzymywanie czynności na-

rządów nieprzynoszące korzyści pacjentowi”. Nikogo i niczego wtedy nie 

ratujemy. Jedynie nie pozwalamy człowiekowi umrzeć. Gdy mowa o korzyści, 

nie chodzi o aspekt utylitarny czy relatywizację, lecz o brak korzyści medycznej 

w postaci klinicznej poprawy stanu zdrowia (…) lub też w postaci uwolnienia od 

cierpienia doświadczanego przez pacjenta – czytamy dalej. Mówiąc najkrócej: 

działań medycznych można zaprzestać wtedy, gdy nie przynoszą one korzyści 

medycznych. Nie dlatego, że życie człowieka wydaje się nie mieć sensu czy 

wartości, albo dlatego, że uznajemy je za „bezużyteczne”. Nasze życie ma war-

tość i sens także wtedy, gdy nie przynosi społeczeństwu wymiernych korzyści. 

Kto ma o tym zdecydować? 

„Sytuacja, w której lekarz uznaje, że nie jest w stanie przywrócić funkcji, dopro-

wadzić do poprawy zdrowia i uratować życia, powinna prowadzić do konsulta-

cji z innymi lekarzami i jeżeli to możliwe z pacjentem, w której wyniku zosta-

nie wspólnie podjęta medycznie kompetentna decyzja o zaprzestaniu terapii da-

remnej”. To ważne przypomnienie: chory, jeśli jest w stanie, ma prawo wie-

dzieć, co się z nim dzieje i współdecydować o tym, co z nim zostanie zrobione. 

Ma prawo też wiedzieć, że umiera. Nie wolno go pomijać. 
Kiedy można odmówić leczenia? 

„Etycznie odpowiedzialne ratowanie pacjenta w stanie krytycznym przyjętego 

do szpitala rozpoczyna się od umieszczenia go w oddziale intensywnej terapii i 

podłączenia do dostępnej aparatury podtrzymującej życie” – piszą eksperci Epi-

skopatu. Chory w ciężkim stanie, jeśli wymaga przyjęcia na intensywną terapię, 
zazwyczaj powinien być przyjęty i leczony. Żeby zdecydować, że w jakimś 
przypadku terapia byłaby daremna, trzeba mieć czas, żeby ocenić sytuację. 
Najpierw należy wykonać badania i podjąć leczenie. 

Lekarz ma świadomość moralnego obowiązku stosowania dostępnych środków 

zwyczajnych, a więc pożytecznych dla pacjenta w każdej sytuacji i wchodzących 

w zakres podstawowej opieki – czytamy w dokumencie.  /c.d.s. 5/ 
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Nr 06/152 Czy to moralne: przestać leczyć i pozwolić umrzeć?  

Może być tak, że lekarze są przekonani, że przyjęcie pacjenta, w jego konkretnej 

sytuacji zdrowotnej, na oddział intensywnej terapii byłoby równoznaczne z pod-

jęciem terapii uporczywej. Decyzja taka jednak powinna być podejmowana 

„przez lekarzy przygotowanych, doświadczonych i nie mających żadnych wąt-
pliwości co do obiektywnie beznadziejnych rokowań czy też bezsilności medy-

cyny w danym przypadku”. 

Czy to moralne: przestać leczyć? 

Eksperci napisali: Jeżeli lekarz uczynił to, co tu i teraz możliwe wobec nieodwra-

calnie postępującego zanikania procesów życiowych pacjenta, to ani on sam, ani 

otoczenie nie może uznać za niemoralną decyzji o zaprzestaniu dalszej terapii, 

czyli o rezygnacji ze stosowania środków nieproporcjonalnych do sytuacji. 

To bardzo ważna uwaga. Jeśli lekarz zrobił to, co mógł, to rezygnując ze sto-

sowania uporczywej terapii „nie uważa się w ten sposób za sędziego życia 

czy śmierci, ale daje wyraz swemu człowieczeństwu, profesjonalizmowi i odpo-

wiedzialności etycznej”. Lekarz nie jest Bogiem, medycyna nie jest wszechmoc-

na, a my jesteśmy śmiertelni. 

Dlaczego leczenie może być złe? 

Pierwszy powód jest najbardziej oczywisty: „przedłuża lub potęguje cierpie-

nia pacjenta i narusza jego godność przez uprzedmiotowienie”. To znaczy: 

przestajemy widzieć w człowieku człowieka z jego ludzkimi potrzebami. 

Eksperci piszą także, że „utrudnia ukazywanie w pełni ludzkiego i chrześcijań-
skiego zrozumienia przemijalności życia oraz nieuchronności śmierci”, a u bli-

skich chorego „może pojawiać się wrażenie, że człowiek z użyciem współcze-

snych osiągnięć medycyny jest panem życia i śmierci; z trudem zostaje przyjęty 

fakt, że człowiek umiera”. 

Pogodzenie się z faktem, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, jest trudne. 

Zwłaszcza dzisiaj, gdy kontakt ze śmiercią nie jest dla nas naturalny. Dla wie-

rzących w Chrystusa śmierć nie jest jednak końcem a bramą do wieczności. I 

ostatnim obowiązkiem, który trzeba dobrze wypełnić. Upieranie się przy terapii 

tam, gdzie nie ma już szans jej powodzenia, może odebrać człowiekowi i jego 

bliskim możliwość bycia razem w tym kluczowym dla nich czasie. 

Jaką pomoc powinien otrzymać chory, jeśli zrezygnujemy z leczenia? 

Rezygnacja z uporczywej terapii nie może też oznaczać opuszczenia pacjenta w 

zakresie podstawowych form opieki – piszą eksperci Episkopatu. 

Wymieniają np. przeciwdziałanie odleżynom, podawanie środków przeciwbólo-

wych, odżywianie i nawadnianie oraz wentylację, także w sposób sztuczny. 

Chodzi o czynności, które podtrzymują podstawy życia, oraz o to, by zapewnić 
choremu komfort. /c.d.s. 6/ 



6 

Nr 06/152 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa   

 Zdarza się, że chory nie jest w stanie jeść i pić. Składniki odżywcze i wo-

da powinny mu w takiej sytuacji być dostarczone w inny sposób, tak żeby czło-

wiek nie cierpiał lub nawet nie umarł z głodu lub pragnienia. Taki jest cel podej-

mowanych działań: niepowiększanie cierpień i uniknięcie sytuacji, w której 

przyczyną śmierci byłaby nie tyle ciężka choroba, co nasze zaniechanie. 

Inne działania będą konieczne, gdy człowiek może żyć jeszcze tygodnie czy 

miesiące, a inne, gdy chodzi o kilka dni. Ale nie wolno tego zaniedbać. 

  

Katolicki ksiądz wybrany „Najlepszym Obywatelem Indii” 

 Ojciec Vineeth George porzucił świecką karierę, aby służyć Bogu i Ko-

ściołowi. Z liczbą ponad 1,33 mld mieszkańców Indie są bliskie temu, by w naj-

bliższej przyszłości wyprzedzić Chiny (1,39 mld) – dotychczas najbardziej za-

ludniony naród na ziemi. Dla porównania, w USA, czyli na terytorium około 

trzykrotnie większym niż Indie, mieszka nieco ponad 327 mln ludzi. W tym mo-

rzu dusz Kościół katolicki ma ok. 17,3 mln wiernych, czyli mniej niż 2% całej 

populacji. Znaczna większość obywateli to wyznawcy hinduizmu. 16 kwietnia 

International Publishing House, specjalizujący się w publikacji biografii, przy-

znał mu tytuł „Najlepszego Obywatela Indii”. Należący do Zgromadzenia Mi-

sjonarzy Klaretynów 38-latek został doceniony za swoją pracę duszpaster-
ską z osobami z marginesu społecznego w północnych Indiach. O. George uro-

dził się w Hajderabadzie, studiował w jezuickiej Loyola Academy. Po ukończe-

niu Uniwersytetu Jain w Bengaluru, kontynuował studia w Instytucie Studiów 

Podyplomowych Matrusri w Hajderabadzie. W międzyczasie podejmował różne 

posady, pracując m.in. dla Dell Computer Corporation, General Electric, the 

Deccan Chronicle czy Ministerstwa Energii. Pomimo wspaniałej kariery, był 

nieusatysfakcjonowany. Wierny dziecięcemu pragnieniu służenia Bogu zosta-

wił wszystko i wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w stycz-

niu 2014 roku. Jak czytamy w Asia News, Dzięki Bogu w 2006 roku, jako semi-

narzysta, zostałem wybrany przez moich przełożonych do prowadzenia wykła-

dów z zarządzania w St. Claret College. Rok po święceniach zostałem mianowa-

ny wicedyrektorem tego college’u i pełniłem tę funkcję do 2018 roku. W styczniu 

br. obroniłem doktorat z zachowań organizacyjnych, prowadząc badania w In-

dyjskim Instytucie Technologii w Hajderabadzie, jednym z najbardziej pożąda-

nych instytutów szkolnictwa wyższego w całych Indiach. 

W swojej służbie potrzebującym o. Vineeth pracował także jako nauczyciel w 

ośrodku kształcenia zawodowego w odległej części archidiecezji Delhi. Jego 

obecność w tamtym miejscu była formą ewangelizacji. „Szkoła znajduje się na 

obszarze zamieszkałym wyłącznie przez Hindusów, nie ma tam chrześcijan – 

wyjaśnia. – Placówka przyjmuje 30 chłopców i dziewcząt, którzy porzucili szko-

łę; dziewczęta przechodzą kursy kosmetyczne i uczą się szycia, chłopcy kształcą 
się w elektryce i hydraulice”. 
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Nr 06/152 Papież Franciszek, Nie należy się zadowalać przeciętnością 

 Jaką drogą trzeba iść, aby mieć życie prawdziwe, egzystencję szlachetną? 

Jezus spotyka młodego człowieka, który na kolanach pyta Go, jak zyskać życie 

wieczne (por. Mk 10, 17-21). I w tym pytaniu zawiera się wyzwanie każdej eg-

zystencji, również naszej - pragnienie życia pełnego, nieskończonego. Lecz co 

mamy robić, by je osiągnąć? Iluż młodych ludzi próbuje «żyć», a potem rujnuje 

się w pogoni za rzeczami krótkotrwałymi. 

 Niektórzy myślą, że lepiej jest zagłuszyć tę potrzebę - potrzebę życia - bo 

jest niebezpieczna. Naszym najgorszym wrogiem nie są konkretne problemy, 

choćby były poważne i dramatyczne - największym niebezpieczeństwem w ży-

ciu jest zły duch przystosowania się, który nie jest łagodnością czy pokorą, lecz 

przeciętnością, małodusznością. Czy młody człowiek przeciętny ma przyszłość? 

Nie! Stoi w miejscu, nie rozwija się, nie odniesie sukcesu. Łagodność, siła, ale 

nie małoduszność, nie przeciętność. Bł. Piotr Jerzy Frassati mówił, że trzeba 

żyć, nie wegetować. Trzeba żyć siłą życia. Trzeba prosić Ojca Niebieskiego o 

dar zdrowego niepokoju dla dzisiejszej młodzieży. Życie młodego człowieka to 

dążenie do czegoś, zdrowy niepokój, umiejętność niezadowalania się życiem bez 

piękna, bezbarwnym. Jeśli młodzi ludzie nie będą złaknieni życia autentyczne-

go, to ja się pytam, dokąd pójdzie ludzkość? 

 Pytanie tamtego człowieka z Ewangelii, jest w każdym z nas: jak znaleźć 
życie, życie w obfitości, szczęście? Jezus odpowiada: «Znasz przykazania» (w. 

19). Ten człowiek nie ma życia pełnego, szuka czegoś więcej, jest niespokojny. 

Mówi: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości» (w. 

20). Jak się przechodzi od młodości do wieku dojrzałego? Kiedy zaczyna się 
akceptować własne ograniczenia. Ludzie stają się dorośli, kiedy zaczynają rela-

tywizować siebie i uświadamiają sobie, «czego im brakuje» (por. w. 21). Tam-

ten człowiek musiał dojść na próg wielkiej zmiany, gdzie staje się możliwe prze-

stać żyć dla samych siebie, swoimi dziełami, swoimi dobrami i zostawia się 
wszystko, by chodzić za Panem. Jeśli dobrze się przyjrzeć, w końcowym zapro-

szeniu Jezusa nie ma propozycji ubóstwa, lecz jest bogactwo, to prawdziwe: 

«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-

dziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną» (Mk 5, 21). 

Mogąc wybrać między oryginałem i kopią, któż wybrałby kopię? To jest wy-

zwanie: znaleźć życie oryginalne, nie kopię. Jezus nie oferuje zamienników, lecz 

życie prawdziwe, miłość prawdziwą, bogactwo prawdziwe! Smutno jest spoty-

kać «półchrześcijan», chrześcijan «karłowatych», z sercem ściśniętym, zamknię-
tym. Potrzebny jest przykład kogoś, kto mnie zachęca, bym szedł «dalej», dążył 

do «czegoś więcej», do dalszego rozwoju. Musimy wychodzić od rzeczywisto-

ści, by sięgać po to, «czego brakuje». Musimy przyglądać się temu, co zwyczaj-

ne, by otwierać się na nadzwyczajność. 
Magdalena Piotrowska  
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 Wiek XIX przyniósł decyzję o remoncie katedry Notre Dame. Duży 

wpływ na to miał Wiktor Hugo, który wiele razy zwracał uwagę społeczeństwa 

na fatalny stan katedry, a co za tym idzie na konieczność fachowego zajęcia się 
odbudową świątyni. Dzieła restauracji świątyni podjął się znawca średniowiecz-

nego budownictwa – architekt Eugène Viollet-le-Duc. Jego wizja odbudowy 

katedry nie polegała jednak na stuprocentowo wiernym odtworzeniu budowli 

sprzed rewolucji francuskiej. Uważał, że można upiększyć świątynię, dodając 

nowe elementy. I tak na przykład słynne chimery, gargulce i maszkarony, czyli 

rzeźby przedstawiające mityczne potwory, półzwierzęce postacie i stwory, w 

większości zostały dodane dopiero w XIX wieku. Znawcy sztuki wskazują na 

dwa główne znaczenia symboliczne chimer i maszkaronów. Po pierwsze, potwo-

ry umieszczane na zewnątrz świątyni miały pokazać rozdźwięk między sferą 
sakralną a sferą świecką. Do wnętrza świątyni mityczne potwory nie miały wstę-
pu, gdyż było to miejsce zarezerwowane tylko na to, co święte. Po drugie, chi-

mery i maszkarony przypominały ludziom udającym się do katedry, że narażeni 

są na ataki złych duchów, które chcą ich odciągnąć od Boga. Jeśli chodzi nato-

miast o gargulce, to pełniły one również funkcję praktyczną. Spływającą z da-

chów katedry wodę odprowadzały poza obręb kościoła. 

 Katedra trwała w swej świetności aż do tragicznego dnia 15 kwietnia. 

W skarbcu katedralnym znajduje się relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, który 

był obecny przy koronacji królów Polski od czasów Władysława Jagiełły poczy-

nając. Stanowił on część skarbca koronnego, który w 1669 roku wywiózł bez-

prawnie po abdykacji król Jan II Kazimierz. Katedra posiada również relikwię 
Korony Cierniowej. 

 Warto zwrócić uwagę, że przed katedrą znajduje się niewielki kamień mi-

lowy, który jest punktem zero wszystkich francuskich dróg. Co to takiego?  

Punkt zero to zero-

wy kilometr dróg 

wychodzących ze 

stolicy. Używa się 
go jako punktu 

odniesienia przy 

obliczaniu odle-

głości dzielących 

Paryż od innych 

miejscowości. 

M.M. 
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 29 czerwca obchodzimy uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, któ-

rzy są filarami Św. Kościoła katolickiego. Obaj Apostołowie ponieśli śmierć 
męczeńską w Rzymie w czasie prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Ne-

rona. 

 Św. Piotr – wcześniej Szymon – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Gali-

lejskim. Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem. Miał żonę, z którą miesz-

kał w Kafarnaum. Jezus powołując go na Apostoła nadał mu imię Piotr, to zna-

czy Skała. On pierwszy uznał w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego. Był świadkiem 

największych cudów, cieszył się szacunkiem pozostałych Apostołów, postrzega-

ny był jako ten Pierwszy z wybranych. To św. Piotrowi Jezus powiedział po 

zmartwychwstaniu: ”Paś owce, paś baranki moje”. To wielkie wyróżnienie, 

zwłaszcza że w czasie sądu nad Jezusem, Piotr trzykrotnie się go wyparł. Św. 

Piotr prowadził szeroką działalność misyjną. Wędrował przez Azję aż do Rzy-

mu, gdzie założył gminę chrześcijańską i był jej pierwszym biskupem. Za swoją 
gorliwość apostolską został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół ok. 64 ro-

ku. Nad jego grobem wzniesiono w IV w. kościół, którym jest w obecnej prze-

budowanej formie Bazylika Św. Piotra. Jest autorem dwóch listów apostolskich, 

które weszły w skład Nowego Testamentu. 

         Szaweł pochodził z Tarsu w Azji Mniejszej. Wywodził się z rodziny ży-

dowskiej, która posiadała również obywatelstwo rzymskie. Był faryzeuszem, 

zaciekłym wrogiem Kościoła, uczniem Gamaliela. Wyruszył w drogę do Da-

maszku, aby dokonać rzezi chrześcijan, którzy znaleźli tam schronienie. Podróż 
ta całkowicie odmieniła jego życie. Przed murami Damaszku został przez Jezusa 

powalony na ziemię i oślepiony. Jednocześnie „uzdrowiony”, bo dostąpił łaski 

nawrócenia. Po tym zdarzeniu Szaweł stał się Pawłem i Apostołem Słowa Boże-

go. Odbywał wiele podróży misyjnych po Azji Mniejszej, dotarł również do 

Grecji. W Jerozolimie spotkał się z pozostałymi Apostołami. W 60 roku został 

aresztowany, dwa lata spędził w więzieniu w Cezarei, następnie wywieziony do 

Rzymu skazany na kilkuletni areszt domowy. Jego nauki apostolskie nie podo-

bały się Rzymianom, stanowiły zagrożenie. Ostatecznie skazano Pawła na 

śmierć. Jako obywatel rzymski nie był torturowany ani ukrzyżowany. Został 

ścięty mieczem. Za datę jego śmierci przyjmuje się dzień 29 czerwca 67 roku. 

Konstantyn Wielki po 330 roku na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił 

świątynię. Obecnie jest to Bazylika Św. Pawła za Murami. 

          Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz ich męczeńska śmierć 
sprawiły, że Kościół Rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. 

Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz spadkobierca tradycji apostolskiej św. 

Pawła cieszy się władzą biskupią w całym Kościele. Kolejni papieże są obdarze-

ni łaską nieomylności w nauczaniu całego Kościoła oraz w kwestiach wiary i 

moralności. B.M. 



Świadomość, że Chrystus pozostaje pośród swego 
ludu, dodaje otuchy wierzącym i przynagla ich,  

aby stawali się głosicielami prawdziwej solidarności  
i czynnie dążyli do zbudowania "cywilizacji miłości". 
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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 

Św. Jan Paweł 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 

20 czerwca br. będziemy świętować Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa 

czyli Boże Ciało. Wyrażam ogromną wdzięczność poszczególnym wioskom 

w przygotowanie ołtarzy. Zapraszam do wspólnej modlitwy i procesji OSP, 

asystę kościelną, chór, KZR, dzieci komunijne z klasy III i IV, ministrantów, 

dziewczynki sypiące kwiatami i innym grupom parafialnym.  

W III niedzielę miesiąca maja zebraliśmy na budową plebani 1810 PLN. Ser-

deczne Bóg zapłać.  

Serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie udzielone Hospicjum św. U. Le-

dóchowskiej w Płocku podczas akcji Pola Nadziei. Zebraliśmy 1158,65 PLN. 

Wyrazy uznania dla wolontariuszy i dzieci ze świetlicy Przystanek. Dziękuję 
panu T. Kordze za udział w liturgii i słowa skierowane do naszej parafii. Co-

roczna obecność pana Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum jest dla naszej para-

fii uznaniem i potwierdzeniem dla Państwa otwartego i dobrego serca, które 

wyraża się w ofiarności.  

Zapraszam na kolejny XIII PIKNIK Parafialny. W tym roku  30 czerwca br. o 

godz. 1130 będziemy obchodzić uroczyście Jubileusze Małżeńskie 25– i 50 –lecie. 

Również 30 czerwca br. w godzinach popołudniowych  zostanie Turniej Piłkar-

ski o Puchar św. Faustyny. A 6 lipca br. o godz. 1000 rozpocznie się w kościele 

VIII Festiwal Chórów Cantate Rogozino’19. mam nadzieję, że miłośnicy Rajdu 

Rowerowego również wyruszą w tradycyjnie drogami wokół Rogozina i zakoń-

czą Rajd posiłkiem. Zapraszam parafian do wspólnego świętowania. Może zro-

dziła się u Państwa jakaś kolejne nowa, inna propozycje świętowania Pikniku Pa-

rafialnego chętnie przyjmiemy nowych współorganizatorów i nowe punkty pro-

gramu. Parafia to nasza wspólna sprawa, nie tylko grupy ludzi i proboszcza.  Zdą-
żamy wspólnie do nieba.  

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wisniewski 

 Zapraszamy na wspólny wyjazd 15 czerwca br. /sobota/ dzieci komunijnych i 

rodziców do Popowa k. Wyszkowa. Więcej informacji u pani katechetki A. 

Tyńskiej.  

Na budowie Domu Parafialnego przygotowujemy się do otynkowania obiektu. 

Zakupiliśmy  potrzebny materiał. Wewnątrz budynku Rada ds.. Gospodarczych 

dokonuje podziału na poszczególne etapy. Trwa  procedura przetargowa na wy-

łonienie wykonawcy  elewacji Domu Parafialnego.   
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Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

So. 1   1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 2 WNIEBOWSTĄPIE-
NIE PAŃSKIE, URO-

CZYSTOŚĆ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeń-
stwo czerwcowe 

Po.-So. 3-8   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo 
do Krwi Chrystusowej 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 9 ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO, URO-

CZYSTOŚĆ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeń-
stwo czerwcowe 

Po.-So. 10-15   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 16 NAJŚWIĘTSZEGO 
TRÓJCY, UROCZY-

STOŚĆ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeń-
stwo czerwcowe 

Po.-Pi. 17-21   1800 msze św., nabożeństwo 

czerwcowe 

Cz. 20  NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 
I KRWI CHRYSTUSA /

BOŻE CIAŁO/ 

930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA 

So. 22  NABOŻEŃSTWO DO MI-
ŁOSIERDZIA 

1800 msze św., nabożeń-
stwo czerwcowe 

Nd. 23 XII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeń-
stwo czerwcowe,  

Po.-Pi. 24-28   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

29 29  ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA, URO-

CZYSTOŚĆ 

 

Nd. 30 XIII  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., Małżeńskie 
Jubileusze  


