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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Piękna zima...  na przedmieściach Rogozina...  

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Po..-sob. 1-6   1800 msze św.  

Wt. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

Pi. 5  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 
1700 spowiedź , nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 7 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., 
1130 msza św.,  

Po.-Sob. 8-13    1800 msze św.  

Nd. 14 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 15-20   1800 msze św.  

Śr. 17  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msze św.  

Pi. 19   1730 DROGA KRZYZOWA  

1800 msza św.  

Nd. 21 I NIEDZIELA WIEL-
KIEGO POSTU 

 930 msza św., spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych 
1130 msza św., spotkanie dla kandy-
datów do sak. bierzmowania 

Po.-Sob. 22-27   1800 msze św.  

Pi. 26   1730 DROGA KRZYZOWA  

1800 msza św.  

Nd. 28 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św. 
1130 msza św.  GORZKIE ŻALE 

Wykładania czwartego Przykazania KościelnegoWykładania czwartego Przykazania KościelnegoWykładania czwartego Przykazania KościelnegoWykładania czwartego Przykazania Kościelnego  

Nowo sformułowane czwarte Przykazanie Kościelne brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zaba-
wach”.  

- czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez 
wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Czasem poku-
ty w Kościele SA poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. 

- wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14, rok życia, we wszystkie piątki i 
Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia, 

- uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w Piątek domaga się od chrześcijani-
na podjęcia innych form pokuty. 

- powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu 
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Bajka nie bajka …..Bajka nie bajka …..Bajka nie bajka …..Bajka nie bajka …..    

RACHU�EK 

Któregoś wieczoru, gdy mamusia przygotowywała kolację, jedenastoletni syn stanął w 
kuchni, trzymając w ręku kartkę. Z oficjalną miną, dziecko podało kartkę matce, która 
wytarła sobie ręce w fartuch i przeczytała, co było napisane: 
- za wyrwanie chwastów na ścieżce: 5 złotych; 
- za uporządkowanie mojego pokoju: 10 złotych; 
- za kupienie mleka: 1 złoty;\ 
- za pilnowanie siostrzyczki (3 popołudnia): 15 złotych; 
- za otrzymanie dwukrotnie najlepszego stopnia: 10 złotych; 
- za wyrzucanie śmieci, co wieczór: 7 złotych. 
Razem: 48 złotych.  
Mama spojrzała czule w oczy syna. Jej umysł pełen był wspomnień. Wzięła długopis i na 
drugiej stronie kartki napisała: 
- Za noszenie ciebie w łonie przez 9 miesięcy: 0 złotych; 
- Za wszystkie noce spędzone przy twoim łóżku, gdy byłeś chory 0 złotych; 
- Za te wszystkie chwile pocieszania ciebie, gdy byłeś smutny 0 złotych; 
- Za wszystkie osuszone twoje łzy: 0 złotych; 
- Za to wszystko, czego ciebie nauczyłam dzień po dniu: 0 złotych; 
- Za wszystkie śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki i śniadania do szkoły: 0 złotych; 
- Za życie, które ci daję każdego dnia: 0 złotych. 
Razem: 0 złotych. 
Gdy skończyła, uśmiechając się matka podała kartkę synowi. Ten przeczytał to, co napi-
sała i otarł sobie dwie duże łzy, które pojawiły się w jego oczach. Odwrócił kartkę i na 
swoim rachunku napisał: "Zapłacono". Potem chwycił mamę za szyję i obsypał ją poca-
łunkami. 
Gdy w osobistych i rodzinnych stosunkach zaczynają się pojawiać rachunki, wszystko się 
kończy. Miłość jest bezinteresowna albo nie istnieje. 
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c.d. W następnym numerze 
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SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA     

    

Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!    

 

Kiedy przeglądamy słowniki, różne napotykamy w nich słowa. 
Są tam wyrazy długie i krótkie, znane nam dobrze i te, które 
brzmią obco lub śmiesznie. Z niektórymi z nich spotykamy się 
po raz pierwszy, ale niestety szybko ich brzmienie i znaczenie 
ulatuje z naszej pamięci. Mówi się , że słowo potrafi nawet 
zranić, kiedy jest zbyt wulgarne czy brutalne w swej treści.  

Ale są i takie słowa, które pamiętamy na zawsze, które towa-
rzyszą nam od pierwszych chwil naszego życia. Są to słowa przepełnione miłością, zrozu-
mieniemE Słowa, które chcielibyśmy słyszeć często, chociaż samym tak trudno przecho-
dzą nam przez gardło, albo ich znaczenie zmieniło swój sens, moc i świętość. O jakie 
słowa chodzi? Posłuchajmy pewnej bajkiE 

 

 
 

 

 

Święto stworzenia. 

Siódmego dnia, kiedy Bóg zakończył 
stworzenie świata, postanowił, że zrobi sobie 
święto. Wszystkie, jak z igły zdjęte stworzenia 
zapragnęły podarować Bogu najpiękniejszy, 
jaki tylko mogły znaleźć, prezent. Wiewiórki 
przyniosły orzechy i migdały; króliki marchew  
i słodkie korzenie; owce ciepłą i delikatną weł-
nę; krowy pieniące się  
i pełne śmietany mleko. Miliardy aniołów usta-
wiły się w półksiężyc i zaczęły śpiewać piękne 
serenady. 

Również człowiek czekał zaniepokojo-
ny na swoje wejście „A co ja mogę podaro-
wać? Kwiaty mają zapach, pszczoły miód, na-
wet słonie obiecały, że zrobią Panu Bogu ką-
piel, a potem przy pomocy swoich trąb osuszą 
Go.” Człowiek stanął na końcu kolejki i nie 
przestawał się martwić. Wszystkie stworzenia 
przechodziły przed tronem Boga i pozostawiały 
Mu przyniesione przez siebie dary. Kiedy na 
dojście czekało już zaledwie kilka stworzeń: 
żółw, ślimak i leniwiec, człowiek wpadł w pani-
kę.    
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Wreszcie przyszła na niego kolej. Człowiek, któremu się wydawało, że nie mo-
że podarować Panu Bogu niczego, równie pięknego jak ofiarowały zwierzęta, nagle 
wskoczył Mu na kolana, przytulił się do Niego i z całych sił powiedział: KOCHAM CIĘ! 

Twarz Boga rozjaśniła się, a wszystkie zwierzęta zrozumiały jednocześnie, że 
człowiek podarował Panu Bogu coś, czego nikt z nich nie był Mu w stanie ofiarować. 

Bruno Ferrero, Zna to tylko 

 

 

 

Matka Teresa z Kalkuty mawiała, iż prawdziwa miłość polega na tym, by 
wszystkim dobrze życzyć i spełniać wobec nich dobre uczynki. Oto jej świadectwo: 

 

W  którymś z domów w Melbourne odwiedzi-
łam pewnego starego człowieka, o którego 
istnieniu nawet nikt nie wiedział. Zauważyłam, 
że pokój, w którym mieszka, znajduje się w 
okropnym stanie. Więc chciałam ten niepo-
rządek trochę uładzić, ale on w kółko powta-
rzał: „Dziękuję, nie trzeba.” Odpowiadałam 
mu za każdym razem:” Poczuje się pan o 
wiele lepiej, jeśli mi pan pozwoli trochę tu po-
sprzątać”. W końcu ustąpił i zgodził się, bym 
zrobiła porządek. W pokoju, który właśnie 
sprzątałam, stała bardzo piękna lampa, po-
kryta zastarzałym kurzem i brudem. Zapyta-
łam go:” Dlaczego nie zapala pan tej lampy?” 
i dalej:” Jeśli któraś z naszych sióstr przyjdzie 
do pana, czy wtedy zapali pan tę lampę?” mi-

nęło trochę czasu i któregoś razu powiedział jednej z sióstr:” Proszę, 
niech siostra przekaże mojej przyjaciółce, że światełko, które zapaliła w 
mojej duszy, wciąż płonie.” 

 

Wszyscy jesteśmy powołani, aby przez dobre uczynki i słowa MIŁÓŚCI zapa-
lać światło i nadzieję w sercu drugiego człowieka. 

 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE 
NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA    
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Z notatnika wychowawcy 

 

KARY I NAGRODY W WYCHOWANIU  

 

       Wychowanie jest sztuką, z czego nie zawsze rodzice i nauczyciele dość jasno zdają 
sobie sprawę. Dopiero kiedy wystąpią trudności – dziecko zachowuje się nie tak, jak ocze-
kujemy, zastanawiamy się, dlaczego ono postępuje nie tak jak pragniemy. 

Rodzina wychowuje dziecko w sposób naturalny, przez stopniowe wdrażania do ludzkich 
form zachowania się: uczy niemowlę sygnalizowania potrzeb, sztuki chodzenia, mówienia, 
przyjmowania pokarmów w określony sposób, uczy kontaktowania się z innymi, kochania 
osób bliskich, życzliwości dla obcych. Do prawidłowego przebiegu tych procesów niezbędna 
jest odpowiednia organizacja życia rodzinnego oraz klimat wzajemnej miłości i przywiązania. 
Jeżeli rodzice akceptują siebie i swoje dzieci, tworzy się ciepła, intymna atmosfera, w której 
wzrastają one bez skrzywień i wypaczeń. Dziecko poprzez naśladowanie rodziców , opieku-
nów i innych osób bliskich przyswaja w sposób praktyczny formy grzecznościowe, właściwy 
stosunek do ludzi i otoczenia, opanowuje normy moralne. 

        Kary i nagrody nie są najważniejszą metodą oddziaływania na dziecko. Jeśli coś się nie 
uda w wychowaniu, jeśli zostanie ono zakłócone przez popełnione błędy wychowawcze, 
wówczas powstaje potrzeba stosowania środków zaradczych w postaci nagradzania i kara-
nia. 

Nagroda ma być bodźcem wzmacniającym postępowanie pozytywne, zachęcającym do 
solidnej pracy lub nauki, do zachowań znajdujących wysokie uznanie w rodzinie i w innych 
grupach społecznych. 

     Nagroda spełnia następujące funkcje: 

• umacnia w dziecku wiarę we własne siły i wartości 

• realizuje potrzebę uznania i sukcesu 

• zachęca do podejmowania coraz trudniejszych zadań 

• dostarcza dodatnich uczuć i radości oraz jest przyczyną dobrego samopoczucia 

• wzmacnia więzi uczuciowe z osobami nagradzającymi 

działa dodatnio na tych, którzy są świadkami nagradzania 

     Nagradzając pochwałą nawet niewielkie postępy dziecka, zachęcamy je do dalszych 
prób. Dziecko rozsądnie nagradzane próbuje własnych sił w pracy coraz trudniejszej i coraz 
bardziej odpowiedzialnej, a na tym polega istota prawidłowego wychowania – dorasta do 
coraz bardziej skomplikowanych zadań i staję się odpowiedzialne za to, co robi. 

Nagradzać należy tylko dziecko, które na to rzeczywiście zasłużyło. Nie powinno nagradzać 
się dzieci za otrzymywanie dobrych ocen, bo wówczas większość dzieci uczy się nie po to, 
aby zaspakajać własną ciekawość, dla siebie, ale dla oceny, potem wiedzę zapomina – oce-
nę wystawiono i nagrodę dziecko otrzymało. 

Nagroda wzmacnia reakcje, za które została przyznana, dlatego należy dostrzegać i rozu-
mieć wysiłek wkładany w wykonywanie podejmowanych czynności.   /M.G/ 
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Wzmacnianie nagrodą pozytywnej motywacji do działania wymaga ciągłego zastana-
wiania się na tym, dlaczego dziecko zachowuje się tak a nie inaczej. Brak nagród może 
być równie groźny jak ich nadmiar. Dzieci należy przygotować do tego, że nie każdy ich 
wysiłek zostanie dostrzeżony i nagrodzony. 

Warunkiem skutecznego nagradzania jest dobra znajomość dziecka. Poznać dziecko 
tzn. je zrozumieć, patrzeć na konfliktowe, sporne sprawy również jego oczami, znać 
jego pragnienia. Nagroda powinna sprawiać dziecku odczuwalną przez niego radość. 
Należy stosować różne nagrody, by nie nastąpiło osłabienie siły ich oddziaływania, a 
więc zmniejszenia się ich wartości. 

 

 

Rodzaje stosowanych nagród: 

• Nagradzanie pochwałą i uznaniem – najczęściej stosowane, werbalna aprobata 
postępowania dziecka, podziw, że potrafiło wykonać zadanie w sposób wyjątkowo uda-
ny, uśmiech i radość czy przytulenie, jeśli dziecko lgnie do rodziców i sprawia mu to 
przyjemność. 

• Uznanie i pochwała powinny być proporcjonalne do włożonego wysiłku i chęci, aby 
na nie zasłużyć. Wartość pochwały zależy od tego, kto jej udziela i w jakich okoliczno-
ściach (tym większa im większy w oczach dziecka autorytet osoby, która pochwaliła) 

• Nagradzanie przez sprawienie przyjemności dziecku – może to być wspólny spacer 
z rodzicami, wyjście do kina, wyrażanie zgodny na spotkanie z kolegami, wyjazd na 
wycieczkę, wspólna gra, itp. 

• Darzenie zaufaniem – jest bardzo pożądane przez dzieci, ma wysokie walory wy-
chowawcze. Odebranie zaufania jest poważną karą. Dziecko, które wie, że rodzice mu 
ufają, ma dobre samopoczucie, odczuwa swoją wartość, ma przedsmak upragnionej 
samodzielności i dorosłości; zaufanie polega również na zmniejszaniu kontroli na 
wszystkim, co dziecko robi, czym się zajmuje i z kim się bawi, itp. 

• Wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, np. wycieczki; sposób jest bardzo 
dobry, lecz kosztowny i wymaga dużo wolnego czasu. 

• Nagrody rzeczowe – chętnie z wdzięcznością przyjmowane przez dzieci, zwłaszcza 
przez te, których rodziców nie na wszystko stać; nagroda rzeczowa to prezent za kon-
kretną działalność lub określone postępowanie, dar zasłużony, a jego posiadanie koja-
rzy się z tym, za co był otrzymany (zabawka, gra, maskotka, płyta, książka, sprzęt spor-
towy, itp.) 

Pieniądze – kieszonkowe lub do skarbonki, którymi dziecko może samodzielnie dyspo-
nować za zgodą rodziców. 

 

 

 cdn. 
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SAKRAMENT CHRZSTU ŚW. 

W naszej parafii udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 
godz. 1130. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 
tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Potrzebne dokumenty: 

- akt urodzenia dziecka (odpis) 
- dowody osobiste rodziców 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania) 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice 
chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w inten-
cj i  dziecka.  Przed chrztem rodzice i  chrzestni uczestniczą  
w konferencji liturgicznej. Termin spotkania proszę wcześniej ustalić.  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Sakrament przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum lub szkół ponadgimna-
zjalnych. Kandydaci do bierzmowania w naszej parafii spotykają się w każdy I piątek 
miesiąca na Mszy św. o godz. 1800, na konferencji w III niedzielę na Mszy św. o 1130 
oraz realizują zadania  Indeksu Kandydata. Proszę o poważne potraktowanie tej ostat-
niej już fazy przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Odpowiedzial-
ność za przygotowanie w parafii oprócz proboszcza mają również rodzice, którzy wy-
pełniają dodatkowe deklaracje i zobowiązania. Proszę o dokładne przeanalizowanie 
złożonych deklaracji. Jest to zobowiązanie skierowane do rodziców o wsparciu przez 
nich wszystkich działań podejmowanych w parafii, aby nasi Kandydaci zostali dobrze 
przygotowani i rozumieli sens podejmowanych dla nich zadań. Sakramentu bierzmowa-
nia udzieli ks. bp Piotr Liber 19 września 2010 r. o godz. 1130.  

UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE    

Przygotowanie Rodziców dzieci komunijnych odbywa się w ramach comiesięcznych spo-
tkań w III niedzielę po Mszy św. o godz. 930 .  W przypadku dzieci spoza parafii rodzice po-
winni dostarczyć: zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę.  
I Komunia św. (II klasy) odbędzie się 16 maja na mszy św. o godz. 1130 , a Odnowienie 
P r z y r z e c z e ń  C h r z c i e l n y c h  ( I V  k l a s y )  
23 maja na mszy św. o godz. 1130. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na uroczy-
ste msze św. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wymagane 
dokumenty:  
- metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy, 
- świadectwo bierzmowania, 
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, 
- dowód osobisty, 
- zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego ważne 3 miesiące (gdy  
zawierany jest ślub tzw. konkordatowy). 
Narzeczeni powinni uczestniczyć w konferencji przedmałżeńskiej.  
Proszę wcześniej ustalić termin spotkania.  

SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII     
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SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.    
POGRZEB 

 Rodzina zmarłej osoby powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą 
cmentarza, na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o 
dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywil-
nego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej (np. zaświadczenie 
od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią należy fakt ten również 
zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od miejscowego 
proboszcza.  
 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), siostry -  (024/265 62 59). 

PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby do kancelarii, 

   o godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź   
              o godz. 1800 Msza św.  

Nabożeństwa: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

Spotkania:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  
Schola - piątek o godz. 1600  
Koło Misyjne—środa  o godz. 1600  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - 24264 45 58, 507119511. 

siostry -  24265 62 59. 
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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu listopadzie 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1900 mieszkańców Rogozina z ulic: 

• z ulicy Lipowa (numery parzyste) na 6 lutego,  

• z ulicy Lipowej (numery nieparzyste) na 13 lutego,  

• z ulicy  Brzozowa, Jasna na 20 lutego,  

• z ulicy Płocka na 27 lutego,  

• z Otolina na 6 marca.   

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  
Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - 
BÓG ZAPŁAĆ.  

Schola parafialna podczas II szkolno-parafialnego Festywalu Kolęd /23.01.2010. Rogozino/ 


