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Pismo bezpłatne  

 
 

Modlitwa ucznia na nowy rok szkolny 

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za te wspaniałe wakacje. 
Dziękujemy za to, że teraz cali i zdrowi,  
a także pełni sił i zapału, 
wracamy w mury naszych szkół. 

Daj nam, prosimy, siłę i wytrwałość  
do czekającej nas nauki, 
abyśmy za 10 miesięcy mogli wszyscy  
z uśmiechem odebrać świadectwo szkolne, 
a także abyśmy nie zwątpili w swoje  
umiejętności i zdolności i na chwałę  
Bożą rozwijali otrzymane od Ciebie talenty. 

Dodaj cierpliwości także wszystkim  
nauczycielom i pracownikom szkoły, 
by mogli nas przygotować  
do naszego samodzielnego życia, 
przez które nas prowadzisz. 

Abyśmy pochłonięci szkolnymi  
obowiązkami, nie zapomnieli o rodzi-
nie, przyjaciołach, byśmy mogli  
pomagać i kochać. 
Daj nam to, co najważniejsze – zdrowie, 
by wszyscy mogli szczęśliwie dotrwać do 
kolejnego lata. 

Prosimy Cię także o dary Ducha Świętego, 
abyśmy przez ten czas ciężkiej pracy  
nie zapomnieli o Tobie, 
abyś nam, Najświętszy Boże,  
każdego dnia towarzyszył, 
byśmy zawsze potrafili, pełni miłości,  
dziękować za każdy przeżyty dzień, 
bo to Ty, Boże, jesteś naszym Ojcem. 

Matko Najświętsza,  
Wspomożycielko, błagamy Cię, 
okryj nas swoim płaszczem opieki. 
Wypraszaj nam nowe łaski,  
tak dla nas cenne, u Boga Ojca  
i Twego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Amen. 
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 Wspólnota chrześcijańska rodzi się z przeobfitego wylania Ducha Święte-
go i wzrasta dzięki zaczynowi dzielenia się wśród braci i sióstr w Chrystusie. 
Istnieje dynamizm solidarności, która buduje Kościół jako rodzinę Bożą, gdzie 
kluczowe okazuje się doświadczenie koinonii. Co oznacza to dziwne słowo? To 
jest słowo greckie, oznaczające «wnoszenie we wspólnotę», «oddanie do wspól-
nego użytku».  
 W Kościele pierwotnym ta koinonia, ta wspólnota odnosi się przede 
wszystkim do udziału w Ciele i Krwi Chrystusa. Dlatego kiedy przyjmujemy 
komunię, mówimy «wchodzimy w komunię», jednoczymy się z Jezusem, a od 
tej jedności z Jezusem dochodzimy do jedności z braćmi i siostrami. I to zjedno-
czenie z Ciałem i Krwią Chrystusa, które dokonuje się w czasie Mszy św., prze-
kłada się na więź braterską, a zatem także na to, co jest dla nas trudniejsze — 
oddawanie do wspólnoty dóbr i zbieranie pieniędzy na ofiarę na rzecz Kościoła-
matki w Jerozolimie (por. Rz 12, 13; 2 Kor 8-9) i innych Kościołów. Jeżeli 
chcecie się dowiedzieć, czy jesteście dobrymi chrześcijanami, powinniście się 
modlić, starać się przystępować do komunii, do sakramentu pojednania. Jednak 
znakiem, że twoje serce się nawróciło, jest to, kiedy nawrócenie dociera do kie-
szeni, kiedy dotyczy naszego interesu — właśnie wtedy widać, czy ktoś jest 
wielkoduszny względem innych, czy pomaga najsłabszym, najuboższym. Kiedy 
nawrócenie dochodzi do tego, bądź pewny, że to jest prawdziwe nawrócenie. 
Jeżeli pozostaje tylko na poziomie słów, nie jest dobrym nawróceniem. 
 W Kościele zawsze był ten gest chrześcijan, którzy wyzbywali się tego, 
co mieli w nadmiarze, rzeczy, które nie były konieczne, aby dać tym, którzy byli 
w potrzebie. I nie tylko pieniądze — także czas. Iluż chrześcijan — na przykład 
wy, tutaj we Włoszech — iluż chrześcijan udziela się w wolontariacie! A zatem 
wolontariat, dzieła miłosierdzia, odwiedzanie chorych — zawsze trzeba dzielić 
się z innymi, a nie zabiegać tylko o własny interes. 
 Wspólnota, czyli koinonia, staje się zatem nowym rodzajem relacji mię-
dzy uczniami Pana. Chrześcijanie doświadczają nowego sposobu bycia ze sobą, 
postępowania. A jest to sposób typowo chrześcijański, tak iż poganie, patrząc na 
chrześcijan, mówili: «Patrzcie, jak się miłują!». Miłość była normą. Ale nie mi-
łość słowna, nie miłość udawana — miłość w uczynkach, pomaganie sobie jedni 
drugim, miłość konkretna. Bycie wierzącymi w Jezusa sprawia, że wszyscy je-
steśmy odpowiedzialni jedni za drugich. «Popatrz, jaki tamten ma problem — 
mnie to nie obchodzi, to jego sprawa». Nie, my chrześcijanie nie możemy po-
wiedzieć: «Biedny człowiek, ma u siebie w domu problem, przeżywa tę trud-
ność w rodzinie». Ale powinienem się modlić, biorę tę osobę ze sobą, /c.d.s. 3/ 

      Na podstawie www.opoka.org.pl przygotowała M. Piotrowska 
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nie jestem obojętny. To znaczy być chrześcijaninem. Dlatego mocni wspierają 
słabych (por. Rz 15, 1) i nikt nie zaznaje niedostatku.  
 Oby Pan wylał na nas swojego Ducha czułości, który pokonuje wszelką 
obłudę i włącza w obieg tę prawdę, która karmi chrześcijańską solidarność, która 
jest nieodzownym wyrazem natury Kościoła, niezwykle czułej matki wszyst-
kich, zwłaszcza najuboższych. 

      Na podstawie www.opoka.org.pl przygotowała M. Piotrowska 

 Być może masz wrażenie, że robisz wszystko na przekór rodzicielskim 
poradnikom. Ale jest coś, w czym jesteś naprawdę dobry. I chyba nie zdajesz 
sobie sprawy, jakie to ma znaczenie! Gdy zdajesz sobie sprawę, że łamiesz te 
zasady, możesz poczuć się zniechęconym rodzicem. Być może pozwalasz dzie-
ciom na zbyt długie siedzenie przed ekranem, krzyczysz na nie w chwilach fru-
stracji albo dajesz za dużo cukru. Prawda jest taka, że w naszych czasach jest 
niewiele matek i ojców, którzy nie podali dzieciom do ręki iPada albo nie po-
zwolili im na słodkie przekąski. Zawsze, kiedy się staramy, by wyszło jak najle-
piej, na drodze staje nam… prawdziwe życie. 
 Za każdym razem, gdy zaczynasz czuć, że robisz wszystko źle, przypo-
mnij sobie, że to nieprawda. Jest mnóstwo ważnych czynności, które wykonu-
jesz właściwie. Rzecz w tym, że robisz je regularnie i instynktownie, dlatego 
prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo wpływasz za ich pośred-
nictwem na ciało, umysł i emocje swojego dziecka. 
 Jesteś czuła, jesteś czuły 
Nawet po całym dniu strofowania, zabawiania, zaspokajania potrzeb naszych 
maluchów, często trudno jest oprzeć się przytulankom i pokrywaniu ich całusa-
mi. Dalajlama mówi, że niemowlęctwo to okres, w którym „pełen miłości, fi-
zyczny kontakt jest najważniejszym czynnikiem dla prawidłowego rozwoju 
dziecka”. Uczucia matki mogą służyć jako zabezpieczenie przed niepokojem i 
stresem w dorosłości, jak przekonują wyniki badań Uniwersytetu Kalifornijskie-
go (University of Berkeley’s Greater Good Science Center). Naukowcy przeana-
lizowali poziom uczuć około 500 matek w stosunku do ich 8-miesięcznych dzie-
ci. Kilkadziesiąt lat później, gdy dzieci przekroczyły 30 rok życia, oceniono ich 
poziom stresu. „Wyniki udowodniły, że ludzie, którzy cieszyli się większymi 
uczuciami ze strony matek jako niemowlęta, miały mniejszy poziom stresu w 
dorosłości”, wyjaśnia Jason March, redaktor naczelny Greater Good. Obserwa-
cje zgadzały się nawet wówczas, gdy wzięto pod uwagę czynniki edukacyjne i 
socjoekonomiczne. Badacze stwierdzili, że wysoki poziom uczuć owocuje po-
czuciem bezpieczeństwa w relacji między matką i dziećmi. /c.d. s. 4/ 

Jeżeli wykonujesz te 4 czynności, jesteś… genialnym rodzicem! 
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„A to może z kolei dać im silniejsze poczucie własnego ja, które służy jako za-
bezpieczenie przed stresem”, mówi Marsh. Przytulajcie się!  

Sprawiasz, że dzieci się śmieją 
 Kto nie lubi dźwięku dziecięcych śmiechów? Najlepiej, jeśli rodzic jest 
osobą, która taki śmiech wywołuje. Psychoterapeutka i pisarka Maud Purcell 
pisze o psychologicznych zaletach śmiechu w artykule „Uzdrawiająca moc hu-
moru”. Na jej liście znalazła się m.in. redukcja bólu wynikająca z wydzielanych 
podczas śmiechu endorfin. Co więcej, wzmacnia się system immunologiczny, 
ponieważ „śmiech brzuchem przyczynia się do wzrostu produkcji limfocytów T, 
interferonu i białek odpornościowych zwanych globulinami”, mówi Purcell.  
 Życie niemowląt i dzieci wydaje się całkowicie beztroskie, ale w rzeczy-
wistości są one zdolne do odczuwania stresu w związku z codziennym napły-
wem nowych informacji. Rozśmieszanie ich jest doskonałym środkiem zapobie-
gającym temu stresowi. Śmiejcie się i wygłupiajcie z dziećmi.  
 Spędzasz z nimi czas na zewnątrz 
 To kolejny reduktor stresu, jak udowadniają psycholodzy środowiskowi z 
Uniwersytetu Cornella, którzy analizowali wpływ relacji z naturą na psychiczne 
samopoczucie ponad 300 dzieci. „Nasze badania wykazują, że trudne sytuacje 
życiowe nie powodują tak dużego stresu u dzieci żyjących blisko przyrody, w 
porównaniu z tymi, które trzymają się od niej z daleka”, tłumaczy Nancy Wells 
z Cornell’s New York State College of Human Ecology. 
 Co więcej, dzieci, które spędzają więcej czasu na zewnątrz, widzą lepiej z 
odległości, niż te, które spędzają większość dnia w pomieszczeniach. Środowi-
ska pozadomowe bardziej stymulują widzenie i wymagają większej ostrości, a 
co za tym idzie: powodują wzmocnienie i wzrost mięśni oczu. Jeśli zabierasz 
swoje dzieci do parku, pobaw się z nimi, spaceruj. Robisz to często? Jesteś feno-
menalnym rodzicem! 
 Wspólnie czytacie 
 Amerykańska Akademia Pediatrów podkreśla, że nigdy nie jest za 
wcześnie na to, by czytać dziecku. Badania bowiem pokazują, że czytanie 
maluchom wzmacnia chemię mózgu. The Huffington Post opublikował 
wyniki eksperymentu przeprowadzonego na dziewiętnastu 3-, 4- i 5-
latkach w Cincinnati Children’s Hospital. Skany mózgu wykazały, że 
dzieci z domów, w których czyta się książki, mają bardziej aktywną cześć 
mózgu odpowiadającą za rozumienie narracji i obrazy wizualne. Jeśli na-
stępnym razem zwątpisz w swoje rodzicielskie umiejętności, weź sobie 
do serca fakt, że te proste zwyczaje są naprawdę bezcenne w wychowaniu 
Twojego dziecka.  

www.aleteia.pl 
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Twoje dziecko jest wyjątkowo uparte?  
Oto 5 cennych wskazówek 

 Wychowywanie dziecka, które jest uparte, może być wyczerpujące, jeśli 
nie będziesz staranny i twórczy. Albo jeśli nie zaufasz, że Bóg ma dobry plan 
dla Twojej pociechy. Im sprytniejsze dziecko, tym trudniejsze zadanie cze-
ka rodzica. Oto pięć wskazówek, dzięki którym zamienisz napięcie związane z 
wychowaniem upartego dziecka w radość. 
1. Nigdy nie wdawaj się w konflikt charakterów 
 To podstawowa zasada, na której polega wychowywanie upartego dziec-
ka. Konflikty Cię wykończą. Jeśli wygrasz, złamiesz wolę dziecka. Jeśli prze-
grasz, dziecko odniesie zwycięstwo nad Tobą. Twoim zadaniem nie jest poka-
zanie, kto tu rządzi. Zamiast bolesnych metod dyscyplinujących pomóż dziec-
ku przekierować jego silną wolę ku dobru. Posłuży temu konsekwentne egze-
kwowanie podstawowych zasady panujących w domu. 
2. Stwórz listę zasad panujących w domu 
 Koniecznie zanotuj te reguły. Młodsze dzieci nie udźwigną zbyt wielu 
zasad. Proporcje powinny być mniej więcej takie – jedna zasada na jeden 
rok życia dziecka. Czterolatkowi wystarczą cztery reguły. Jeśli masz wiele 
dzieci w różnym wieku, przygotuje tyle zasad, ile potrzeba najstarszemu. mieść 
ten spis w centralnym miejscu domu, np. na lodówce. Powtarzaj reguły regular-
nie, przynajmniej raz dziennie. My powtarzamy je np. po porannej modlitwie. 
Kiedy dziecko złamie regułę, przypomnij mu ją. 
3. Stosuj kary, które przyniosą osobistą refleksję, a nie ból 
 Istnieje pokusa, by na upartym dziecku wymuszać dyscyplinę. I pokazy-
wać mu, kto tu rządzi. Kiedy dziecko testuje cierpliwość rodzica, automatycznie 
przychodzą pomysły standardowych kar, jak postawienie do kąta, pozbawienie 
deseru czy danie klapsa. Wielu rodziców nie może się opanować i krzyczy. A 
krzyk i klaps nie są rozwiązaniami na dłuższą metę. Owszem, niemal natych-
miastowo uzyskasz oczekiwany rezultat, dziecko się uspokoi, ale ostatecznie 
krzyk i kary cielesne prowadzą do konfliktu charakterów z dzieckiem. Jest w 
tym więcej szkody niż pożytku. Dzieci potrzebują metod wychowawczych 
odpowiednich dla zdrowego rozwoju mózgu. Dlatego musisz być twórczy! 
Zamiast wymierzać odruchowe kary, jak klapsy czy pozbawianie przysmaków, 
wybierz metody dyscyplinowania, które wymagają od dziecka refleksji lub po-
zwalają mu zadośćuczynić za niewłaściwe zachowanie. 
 Jeśli dziecko jest złośliwe dla rodzeństwa, może wykonać obowiązki 
domowe lub zrobić coś miłego dla skrzywdzonej osoby. Starsze pociechy mo-
gą napisać list z przeprosinami albo wypracowanie o zasadach, które złamały. 
Kary pisemne pełnią dwie role: pozwalają dziecku podjąć refleksję nad złym 
zachowaniem, a jednocześnie dają obu stronom trochę czasu i przestrzeni, aby 
odpocząć od siebie i ochłonąć. /c.d.s. 6/ 
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Badania dr Joan Luby, profesor psychiatrii dziecięcej i dyrektor Programu Roz-
woju Emocjonalnego Dzieci w Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtona w 
St. Louis, pokazują, że pozytywne metody (zamiast rugania i kar cielesnych) 
wpływają korzystnie na rozwój pewnych obszarów mózgu. 
4. Przekieruj samolubne pragnienia 
 Pragnienia upartych osób są zwykle samolubne. Zadaniem rodziców jest 
przekierowanie skupienia na samym sobie ku dobru. Daj dziecku szansę przeję-
cia dowodzenia, nawet jeśli uparty trzylatek miałby panować nad sytuacją przez 
kilka minut. Niech młodsze dziecko opiekuje się rodzeństwem, kiedy ty gotujesz 
obiad. Uparciuch w wieku szkolnym może zaangażować się np. w pomoc schro-
nisku dla zwierząt, zarządzanie domową spiżarnią, opiekę nad starszą panią z 
sąsiedztwa. Starsze dzieci potrzebują realnych wyzwań, by móc wyładować 
swój upór. Może to być sport, rozwój naukowych zainteresowań, lekcje gry na 
jakimś instrumencie. Ważne są lekcje pokonywania granic. Obozy przetrwania, 
wędrówki czy spływy kajakowe to dobre propozycje dla upartych dzieci. 
5. Łagodź upór czułością i miłością 
 Przy upartym dziecku łatwo się zmęczyć i sfrustrować, a w efekcie zapo-
mnieć o byciu łagodnym, czułym i kochającym. Jeśli im tego nie pokażemy, jak 
nasze dzieci nauczą się być czułymi i łagodnym? Znajdź stałe momenty w cią-
gu dnia, aby czule dotknąć i przytulić pociechy, porozmawiać z nimi kocha-
jącym tonem. Dobrą okazją są chwile po obudzeniu, powrocie dziecka ze szko-
ły i przed pójściem spać. 
 Inwestowanie w dziecko to najlepsza inwestycja Twojego życia!  

Tekst pochodzi z angielskiej edycji portalu Aleteia 

„Po co mi 10 ferrari i 2 odrzutowce? Wolę budować szkoły” 

 Sadio Mane, senegalski piłkarz grający w angielskim klubie Liverpool, zo-
stał zapytany, dlaczego chodzi z rozbitym iPhone’em. 
Ta historia wydarzyła się kilka miesięcy temu, w grudniu 2019 roku, ale znów 
podbija Internet. Nic dziwnego – taka postawa wzbudza powszechny szacunek. 
Nie tylko w świecie sportu. 
Sadio Mane, Senegalczyk, zmierzał wtedy na mecz z Premiership z Leicester 
City. Fani zwrócili uwagę na jego iPhone’a 11 z rozbitym wyświetlaczem – czy 
piłkarza, który zarabia 3 mln zł miesięcznie nie stać na nowy sprzęt? Sportowiec 
wyjaśnił, że: po pierwsze, telefon przecież wciąż działa. Po drugie, jest prezen-
tem od przyjaciela, Georginio Wijnalduma. Po co mi dziesięć ferrari, dwadzie-
ścia diamentowych zegarków i dwa odrzutowce? Co dobrego zrobi to dla świa-
ta? Głodowałem, pracowałem w polu, grałem boso, nie chodziłem do szkoły.  
/c.d. s. 7/ 



7 

Nr 09/167 

Wolę budować szkoły, zapewnić jedzenie, odzież i buty dla biednych. Przekazuję 
po 70 euro miesięcznie dla każdego mieszkańca ubogiego regionu Senegalu, aby 
wspomóc ich rodzinne budżety. Nie potrzebuję luksusowych samochodów, luksu-
sowych domów, wycieczek, a nawet samolotów. Niech moi rodacy otrzymają 
chociaż odrobinę tego, co dało mi życie – mówił wcześniej w jednym z wywia-
dów. 

„Po co mi 10 ferrari i 2 odrzutowce? Wolę budować 
szkoły” 

 

Sześć postanowień na dobry początek roku szkolnego 

Powrót dzieci do szkoły do doskonały moment dla rodziców na refleksję 
nad rozpoczynającym się nowym etapem popartą dobrymi postanowienia-
mi!  
1 września już niedługo. Rok szkolny jawi się przed nami jako czysta karta, któ-
ra zaprasza do wytężonej pracy. Warto podjąć konkretne kroki w zakresie reli-
gijnego wychowania naszych dzieci. Poniżej podpowiadamy, na jakie obszary 
dobrze jest zwrócić uwagę. Podana lista w żaden sposób nie wyczerpuje tematu 
ani nie próbuje niczego narzucać. Naszym celem jest przedstawienie kilku kwe-
stii, które będą punktem wyjścia do rodzicielskiej refleksji. 
1 Niedziela to Dzień Pański 
Najlepiej, byśmy całą rodziną rozpoczynali niedzielę Mszą świętą, dlatego też 
nasze dzieci będą musiały zrezygnować ze wszelkich aktywności planowanych 
na niedzielny poranek. Oczywiście istnieje możliwość uczestnictwa w Euchary-
stii w sobotę wieczorem, ale trzeba odczytywać ją we właściwym kontekście. 
Nie chodzimy na mszę świętą w sobotę, aby w niedzielę mieć ją „z głowy” i 
dysponować czasem wolnym w niedzielny poranek. Przeżywanie niedzieli jako 
Dnia Pańskiego oznacza, że msza święta pozostaje jego centralnym punktem. 
Koniecznie weźmy to pod uwagę przy wyborze zajęć pozalekcyjnych dla na-
szych dzieci. 
2 Weekend to czas dla rodziny 
Do tego, aby przeżywać niezapomniane weekendy wcale nie potrzeba wielkich 
pieniędzy czy wizyt w parkach rozrywki lub centrach handlowych. Dzieci, prze-
de wszystkim, potrzebują czuć, że rodzice są dla nich bardziej dyspozycyjni niż 
w ciągu tygodnia. Nasze pociechy uwielbiają bawić i śmiać się, wygłupiać się, 
wymyślać psikusy, przygotowywać różne niespodzianki i posiłki. Optymalnie 
byłoby, gdyby dzieci starały się nie zostawiać żadnych obowiązków szkolnych 
na niedzielę, tak, aby dla całej rodziny był to czas odpoczynku i relaksu. 
3 Nowe spojrzenie na rodzinną modlitwę 
Jeżeli w naszej rodzinie istnieje praktyka wspólnej modlitwy, zastanówmy się co 
moglibyśmy zrobić, aby w tym roku jeszcze ją udoskonalić. Przeanalizujmy sła-
be punkty i trudności, jakie dotychczas napotkaliśmy, a także mocne strony, 
dzięki którym nasza modlitwa się rozwinęła i wyciągnijmy konkretne wnioski. 
Być może należy przemeblować kącik modlitwy? Albo wyznaczyć inny moment 
na wspólną modlitwę lub też zachować obecną porę? Wakacje to dobry moment 
na eksperymenty i postępy na tym polu : jak piąć się coraz wyżej i wyżej w cią-
gu roku ? 
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Przeanalizujmy słabe punkty i trudności, jakie dotychczas napotkaliśmy, a także 
mocne strony, dzięki którym nasza modlitwa się rozwinęła i wyciągnijmy kon-
kretne wnioski. Być może należy przemeblować kącik modlitwy? Albo wyzna-
czyć inny moment na wspólną modlitwę lub też zachować obecną porę? Waka-
cje to dobry moment na eksperymenty i postępy na tym polu : jak piąć się coraz 
wyżej i wyżej w ciągu roku ? 
4 Lepsza organizacja w domu i w pracy 
 Czasami zaskakuje nas nadejście jakiegoś ważnego okresu liturgicznego, 
Adwentu lub Wielkiego Postu czy konkretnego święta religijnego : wtedy nie 
mamy już czasu, aby odpowiednio się do nich przygotować. Już teraz warto wy-
posażyć się w kalendarz szkolny (od września do września) i zanotować w nim 
ważne daty oraz oznaczyć dni, kiedy trzeba rozpocząć przygotowania np. do 
Wielkiego Postu lub innego wielkiego święta. 
Można w nim również zapisać imieniny wszystkich członków rodziny, a także 
rocznicę przyjęcia Chrztu św. Do tych dni dochodzą daty ważne dla naszej ro-
dziny: rocznice radosnych czy smutnych wydarzeń, etc. Najlepiej zanotować je 
wszystkie u progu roku szkolnego. Później czas tak pędzi, że nie zdążamy o tym 
myśleć… Rzecz jasna, przygotowany w ten sposób kalendarz, by spełniać swoją 
funkcję, musi wisieć w widocznym miejscu. 
5 Przemeblowanie 
 Dla chrześcijan ważna jest nie tylko modlitwa, ale również wzajemna mi-
łość, życie w rodzinie. Wszyscy rodzice dobrze wiedzą, że między rodzeństwem 
nie zawsze panuje zgoda. Z jednej strony zależy ona od dobrej woli każdego, od 
jego życia wewnętrznego, ale jednocześnie od pewnego standardu materialnego. 
Małe mieszkanie, brak ogrodu czy miejski hałas nie sprzyjają życiu w spokojnej 
atmosferze. Choć nie mamy możliwości za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
zmienić naszych warunków mieszkaniowych, warto pomyśleć o małym przeme-
blowaniu czy przetasowaniu dzieci w ich pokojach. Oczywiście muszą one nau-
czyć się akceptować siebie nawzajem i żyć w zgodzie niezależnie od okoliczno-
ści, my jednak możemy ułatwić im nieco ten proces. 
6 Przemyślany wybór zajęć dodatkowych dla dzieci 
 Jakie zajęcia dodatkowe zaproponujemy czy podsuniemy w tym roku na-
szym dzieciom ? Na jakie się zgodzimy? Nasza decyzja powinna uwzględniać 
kilka kryteriów, takich jak : możliwości finansowe, upodobania i predyspozycje 
dziecka, walor edukacyjny. Ten ostatni czynnik powinien być kluczowy : każda 
aktywność bowiem powinna przyczyniać się do rozwoju i wzrostu dziecka. 
Nie wolno nam odsuwać na dalszy plan wychowania religijnego, nawet przy 
okazji wyboru jakichś zajęć sportowych. Właściwa postawa sportowa jest rów-
nie (jeżeli nie bardziej) istotna, jak gra na boisku.   /c.d. s. 9/ 
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Wspaniale, kiedy dziecko odnosi sukcesy w rozgrywkach piłkarskich czy bie-
gach lekkoatletycznych. Ważne jednak jak do nich dochodzi. Świetnie, jeżeli 
zaangażuje się z teatr czy taniec, ale obserwujmy w jakim kierunku prowadzą je 
te zajęcia. 
Poza tym, dzieci muszą mieć możliwość ofiarowania swojego czasu innym. To 
niezwykle istotne, aby w ich planach znalazło się miejsce na bezinteresowny dar 
z własnego czasu. Oczywiście, rodzice nie podejmą za dziecko decyzji o wstą-
pieniu do harcerstwa, ale pamiętajmy, że dzieci nie wykażą zainteresowania ta-
kim pomysłem, jeżeli rodzice się na niego nie zgadzają lub choćby odrobinę nie 
zachęcają do jego realizacji. 
Dzieci również niechętnie będą podejmowały różne aktywności, jeśli odkryją, że 
rodzice skupiają się wyłącznie na wynikach i korzyściach finansowych. Uważaj-
my również na przeciążanie dzieci zajęciami pozaszkolnymi, nadmiar obowiąz-
ków wywoła prawdopodobnie efekt odwrotny od zamierzonego i tylko zniechęci 
dzieci do działań podejmowanych w zakresie wolontariatu. Jak we wszystkim, 
tak i w tej kwestii, niezbędny jest umiar! 
U progu nowego roku szkolnego warto podjąć różne postanowienia, decyzje i 
zobowiązania, najważniejsze jednak jest to, by w nich wytrwać! 

Christine Ponsard 

„Kocham Jezusa i ludzi. Dlatego noszę maseczkę”  

O zgorszeniu, jakie powodują ludzie, często pobożni katolicy, którzy nie noszą 
maseczek ochronnych, napisał ks. Przemysław Sawa, ewangelizator, dyrektor 
Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej. 
Zdaniem ks. Sawy, misjonarza miłosierdzia z diecezji bielsko-żywieckiej, wobec 
mało optymistycznych danych nt. trwającej epidemii postawa niektórych wier-
nych i księży ignorujących zagrożenie infekcją COVID-19 zasługuje na krytykę 
i potępienie. „Wielu tych pobożnych, którzy nawet codziennie są na mszy, 
ostentacyjnie nie mają maseczek, a potem pierwsi lecą do komunii. Co za 
zgorszenie!” – stwierdza kapłan, krytykując tych, którzy rozpowszechniają spi-
skowe teorie dziejów. „Twierdzą, że pandemia to wymysł medialny albo zamie-
rzone działanie wrogich Kościołowi sił” – dodaje, wskazując też na tych, którzy 
ignorują istnienie koronawirusa: „Mówią, że się nie boją, więc mogą chodzić i 
zachowywać się jak chcą? Co za zgorszenie!” – kontynuuje ks. Sawa. Według 
ewangelizatora w wielu kościołach nie zwraca się uwagi na wymogi sanitarne: 
„Komunia rozdawana byle jak – totalnym nierozumieniem jest rozdawanie ko-
munii raz na rękę, raz do ust, brak dezynfekcji rąk przed i po rozdawaniu komu-
nii świętej” – zaznacza kapłan, wyliczając także inne: „niezwracanie uwagi na 
to, że ludzie nie mają maseczek czy przyłbic, brak motywowania ludzi do posłu-
szeństwa przyjętym zasadom”. /c.d. s. 10/ 
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Msze święte: 
Niedziela: godz. 930, 1030, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800 /spowiedź przed Mszą św./ 
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św.  
Nabożeństwa: 
Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 17 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 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek w godz. 1700-1800  
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  

„Bracia Księża, bądźmy wzorami w posłuszeństwie przepisom sanitarnym. 
Słowo Boże mówi Nie zabijaj. Więc bądźmy niosącymi życie i tego uczmy lu-
dzi” – wzywa i jednocześnie przestrzega przed trwaniem w lęku. „Nie możemy 
trwać w lęku, ale wezwani jesteśmy do ostrożności” – precyzuje. /c.d. s. 11/  
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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 

OGŁOSZENIA 

Ks. J. Wiśniewski 

Przez cały miesiąc wrzesień proszę o zgłaszanie dzieci do I komunii św. i Uro-
czystości Odnowienia Sakramentu Chrztu i kandydatów do bierzmowania. Uro-
czystości odbędą się 2021 r. Dokładny termin podam później.  

Zapraszam serdecznie rodziców dzieci komunijnych na niedzielne spotkania w 
każdym miesiącu. Nasze spotkania są istotnym  przygotowania do ważnego wy-
darzenia w życiu rodziny, ale także i parafii. Przystąpienie do Stołu Euchary-
stycznego przez uczniów III klas jest ważnym etapem  w pełnym i świadomym 
uczestniczeniu w Maszy św. Uczniowie klas IV pogłębiają poprzez udział w 
Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych pogłębiają swój kontakt z 
Panem. Rodzice podczas sakramentu chrztu zobowiązują się wypełnić to ważne 
i odpowiedzialne zadanie. Nasze spotkania mają na celu przypomnienie o tym 
zadaniu oraz zachęcić rodziców do aktywnej osobistej relacji do Boga. Wycho-
wanie w obszarze duchowym, religijnym jest wspólnym działaniem: rodziców i 
Kościoła. To jednak rodzice spędzają z dziećmi większość czasu. Oni są pierw-
szymi autorytetami, przewodnikami dla swoich dzieci. Kościół poprzez parafię 
może tylko towarzyszyć, pomóc w odpowiednim ukształtowaniu sumienia, bu-
dowaniu świata wartości dla naszych dzieci. Dlatego bardzo serdecznie zapra-
szam do aktywnego udziału w naszych spotkaniach wszystkich rodziców: mamę 
i tatę. To tylko kilkanaście minut dodatkowych w parafii, ale to wszystko dla 
dzieci. Spotkania odbywać będą się  w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 
godz. 1030. Rozpoczynamy od października br. Jeżeli nastąpi zmiana będą wcze-
śniej Państwa informował. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na nasze spotkania.  

/ ze s. 10/ Tłumaczy, że rekolekcje i kursy, jakie jego wspólnota prowadzi, opie-
rają się na jasnych zasadach sanitarnych, z zachowaniem wszystkich przepisów i 
zaleceń służb. „Nie przyjmujemy osób nawet z lekkim katarem, codziennie mie-
rzona jest temperatura uczestników itd. Ludzie przeżywają swoje duchowe ćwi-
czenia, a czują się bezpiecznie w niełatwym czasie pandemii. Da się?” – pyta 
retorycznie duchowny. „Kocham Jezusa i ludzi. Dlatego noszę maseczkę, prze-
strzegam wydanych zasad. Tego uczy mnie Słowo Boże i Kościół, moja Mat-
ka” – zapewnia na koniec. 
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Dzień 
     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt. 1   800 msza św., rozpoczęcie roku 
szkolnego 

1800 msza św.  

Śr.-Cz. 2 –3   1800 msze św.   

Pt. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 Nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa, spowiedź 
1800 msza św.   

So. 5   1000 msza św.  I komunia św. 
1200 msza św.  Uroczystość 
Odnowienia Przyrzeczeń od 
Chrztu  
1700 msza św. z obrzędem sakra-
mentu małżeństwa  
1800 msza św.   

Nd. 6 XXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1030 msza św.   
1130 msza św. DOŻYNKI  

Pn. - So. 7-12   1800 msze św.   

Nd. 13 XXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-So. 14-19   1800 msze św.   

Pi. 18  ŚWIĘTO ŚW.  
STANISŁAWA KOSTKI,  

1700 Nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa, spowiedź 
1800 msza św.   

Nd. 20 XXV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.  

Wt. 22  NABOŻEŃSTWO MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO 

1800 msza św.   

Po.-So. 21-26   1800 msze św.   

Nd. 27 XXVI NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1030 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Śr. 30   1800 msze św.   


