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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Nie być letnim ogrodnikiem! 

Pankracy, Serwacy, Bonifacy, to są ci zimni ogrodnicy. Zobaczymy, co nam przy-

niesie ogrodnik Pankracy w tym dniu maja będzie zimny, a może ciepły, a może gorący. 

Ale my wiedzący dobrze o 

tym, że nie ma zlej pogo-

dy, jest tylko złe ubranie, 

myślimy w co się ubrać, 

żeby się uniezależnić od 

tego, czy na zewnątrz zim-

no czy ciepło, czy gorąco. 

Jaka ma być nasza we-

wnętrzna temperatura, 

która pozwoli nam samym 

przetrwać dzień dzisiejszy, 

nie tylko przetrwać, ale i 

wspaniale przeżyć. Nie 

tylko nam, ale tym wszystkim, z którymi się spotkamy dzisiaj. Każdy człowiek jest dla nas 

darem, każdy człowiek ma prawo oczekiwać nas jako daru. Daru pewnego ciepła, mocy ku 

dobremu, daru, który ubogaca, daru, który budzi nadzieję. Jeśli nie jest tak łatwo zmienić, 

poprawić, nawrócić jakieś wielkie struktury, świat cały to przecież w naszym najbliższym 

kręgu od nas zależy, czy coś się zmienić może. Bądźmy dzisiaj ciepłymi ogrodnikami, nie 

takimi: bodajś był albo zimny albo gorący (Ap 3,15), nieletnimi, ale ciepłymi ogrodnikami, 

dzięki którym i ludzie, i zwierzęta będą żyli z większą nadzieją. Dla których spotkanie z 

nami będzie jakimś - nie lękajmy się tego słowa - błogosławieństwem . Tak bardzo potrze-

ba człowieka dla człowieka. Tak bardzo trzeba tworzyć te małe przestrzenie życzliwości i 

dobra, bo im ich więcej, tym łatwiej sobie poradzić z wielkimi przestrzeniami zła, znieczuli-

cy, obojętności.  

o. Leon Knabit 

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Sob. 1   1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 2 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe 

Po.-Sob. 3-8   1800 msze św., nabożeństwo majowe  

Po. 3  UROCZYSTOŚĆ NMP. 
KRÓLOWEJ POLSKI  

930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe 

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, Nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa, 
1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 9 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe  

Po.-Sob. 10-15   1800 msze św., nabożeństwo majowe  

Pi. 14  ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA 1800 msza św.  
1830 nabożeństwo majowe  

Nd. 16 VII NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 I KOMUNIA,  

Po.-Sob. 17-22   1800 msze św., nabożeństwo majowe  

Nd. 23 NIEDZIELA  
ZESŁANIA  

DUCHA ŚW. 

 930 msza św.  
1130 KOMUNIA GENERALNA 

Po.-Sob.  24-29   1800 msze św., nabożeństwo majowe  

Nd. 30 IX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., KŻR 
1130 msza św., nabożeństwo 
majowe, /ŚWIĘTO OSP w 
Rogozinie/ 

Po. 31   1800 msze św., nabożeństwo majowe  

Sob. 8  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA BM.  
PATRONA POLSKI 

1000—1400 FESTIWAL CHÓRÓW 
1800 msza św., nabożeństwo majowe  
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Pokoloruj…Pokoloruj…Pokoloruj…Pokoloruj…    

Wypadek  
 
Młoda kobieta wracała do domu z pracy samochodem. Jechała bardzo ostrożnie, gdyż 
auto było nowiutkie, wczoraj odebrane i opłacone z oszczędności męża, który z wielu rze-
czy zrezygnował, by móc kupić właśnie ten model. Na bardzo zatoczonym skrzyżowaniu 
kobieta zawahała się przez moment i to wystarczyło, by uderzyła zderzakiem w tył innego 
samochodu. Wybuchła płaczem. Jak będzie mogła wytłumaczyć tę szkodę mężowi? Kie-
rowca drugie auta był wyrozumiały, ale wytłumaczył jej, że muszą wymienić sobie numery 
prawa jazdy i inne dane. Kobieta szukała dokumentów w plastikowej torbie. Wypadł z niej 
kawałek papieru. Zdecydowanym charakterem pisma napisane były te słowa: "Gdy zdarzy 
się wypadek... pamiętaj skarbie, że ja kocham ciebie, a nie auto!".  
 
Powinniśmy o tym zawsze pamiętać. To ludzie są najważniejsi, a nie przedmioty. Ileż 

to czynimy dla przedmiotów, aut, domów, organizacji, materialnej wydajności! Gdy-

byśmy poświęcali takie sam czas i taką samą uwagę osobom, świat byłby inny. Po-

winniśmy znaleźć czas na słuchanie , na patrzenie sobie w oczy na wspólny płacz, 

na dodawanie sobie otuchy, na śmiech, spacer... tylko to zabierzemy przed oblicze 

Boga. Nas i naszą umiejętność kochania. Nie rzeczy, nie ubrania, ani nie to ciało... 

 

         Bruno Ferrero 
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Rozwiąż krzyżówkę 

1.Imię matki Maryi  
2.Jezus miał ich 12  
3.Pójdziemy tam po śmierci  
4.Prawdziwe imię Jana Pawła II  
5.Siódmy Sakrament  
6.Wyznanie wiary  
7.Jest ich osiem  
8.Biblia to Nowy i StaryGG  
9.Imię kobiety do której Maryja wybrała się po Zwiastowaniu   
10.Urodził się tam Jan Paweł II  
11.GG. i Gomora   
12.W przypowieści Miłosierny   
13.Otarła twarz Jezusowi  
14.Zginął za nas na krzyżu  
15.Państwo w którym jest Watykan  
16.Świętujemy wtedy Zmartwywstanie Jezusa  
17.Ojczyzna Benedykta XVI  
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Organy...  Organy...  Organy...   
  
   W niedzielę wielkanocną usłyszeliśmy w parafii św. Faustyny radosną wieść! Ks. Pro-
boszcz Janusz Wiśniewski ogłosił po raz pierwszy, że zakupi dla parafii nowe organy. 
   Cieszę się z Wami, gdyż liturgia mszy świętej nabierze większego blasku.  
   Wybudowaliście tę świątynię po to, aby oddawać cześć Bogu i wielbić Jego MIŁOSIER-
DZIE względem nas. Nie wyobrażam sobie piękniejszego tytułu dla kościoła i parafii.  
   Organy - nazywamy królem wszystkich instrumentów! Chętniej śpiewamy, gdy słyszy-
my głos organów kościelnych. Śpiew nas jednoczy. Śpiewając czujemy się sobie bliżsi. 
Śpiew nas uczy, zmusza do myślenia, upiększa liturgię. Bez śpiewu NIE MA uroczystej 
liturgii! Dlatego nie żałujcie głosu, gdy śpiewacie! Kogo Pan Bóg obdarzył dobrym głosem 
mógłby należeć do chóru, jeśli tylko warunki mu na to pozwalają. Nie znam parafii, która 
by nie śpiewała.  
   Pamiętajmy, że kto śpiewa DWA razy się modli! 
   Jako młody ksiądz – student – prowadziłem chór w parafii św. Marii Magdaleny w Chi-
cago, USA. Wszyscy byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni. Dawni chórzyści jeszcze dziś potra-
fią zadzwonić do mnie z Ameryki, aby pochwalić się wnuczkami, ponarzekać na zdrowie już nie 
to, porozmawiać... Jakie to miłe! 
   Mieliśmy jeszcze jeden zwyczaj: chórzystom oddawało się ślub bezpłatnie. Było to 
podziękowanie za trud i poświęcenie dla parafii. Może warto byłoby ten zwyczaj wprowa-
dzić w Polsce? Ale o tym musi zadecydować ks. Proboszcz. 
     
   Ponieważ poproszono mnie, abym o tych organach coś napisał, postaram się zrozu-
miałym językiem przedstawić to, „co mają w środku”.  
   Organy, to wielki wydatek, ale znając Waszą ofiarność i zaangażowanie ks. Janusza, 
poradzicie sobie i z tym. Będzie to najnowszy typ organów cyfrowych w Płocku, a może w 
diecezji. Jeśli uzbieramy 50% sumy, firma zobowiązała się dostarczyć organy do Rogozi-
na z fabryki z Włoch. Drugą połowę należności musimy spłacić w ciągu jednego roku! 
Bez odsetek. Pan Wojciech Stadnik – przedstawiciel firmy Viscount na Polskę, z którym 
współpracuję, dał nam dodatkowo 11.5% upustu – jako nowopowstałej parafii w budowie. 
   Będą to organy włoskiej firmy VISCOUNT. Model proponowanego zakupu UNICO CL2. 
Będzie to pierwszy model z techniką najnowszej generacji. Pracowało nad tym patentem 
z pasją i entuzjazmem 40 specjalistów i wykwalifikowanych muzyków przez 10 lat! 
   Najnowsza technologia zapisu i odtwarzania dźwięku „przestrzennego” zbliża maksy-
malnie brzmienie do organów piszczałkowych.  
   Do tego służy 8 procesorów AMD i 5 mikroprocesorów, które „fizyczny obraz” dźwięków 
(a jest ich tysiące) analizują i odtwarzają zgodnie z akustyką kościoła, wykonując 12 bilio-
nów obliczeń i kalkulacji w przeciągu zaledwie jednej sekundy. Wszystko po to, aby orga-
ny te brzmiały tak, jak brzmią w słynnych katedrach na świecie. Całym skomplikowanym 
procesem steruje system operacyjny LINUX. Tej nowej technologii nie widać, ale ją się 
czuje! 
Przykład nowej technologii: 
Gdy mamy mąkę, jajka, mleko i cukier możemy upiec ciasto. Ale jeśli mamy ciasto nie 
możemy już sterować poziomem cukru, jajek, mleka czy mąki.  
Nowa technologia właśnie na to pozwala, dlatego te organy brzmią tak „prawdziwie”!  
   Po zainstalowaniu organów, przez pierwsze cztery niedziele zorganizuję dla parafii w 
Rogozinie krótkie recitale organowe po pierwszej mszy i przed sumą. 
O tym, kto wystąpi dowiemy się w stosownym czasie.  
   Zachęcam Was do ofiarności, aby ta chwila nastąpiła jak najszybciej. 
Szczęść Boże, 
 
Ks. prof. Hieronim Chamski 
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                   cz.7                          
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Koniec  
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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 już cała przyroda obudzi się do życia z zimo-
wego snu, to niewątpliwy znak, iż nadeszła wiosna. 

Maj jest jednym z najpiękniejszych miesięcy nie tylko ze względu na na-
turę, która pokazuje się w pełnej krasie. Maj to również miesiąc Maryi. W 
kościołach rozbrzmiewają słowa Litanii Loretańskiej, gdzie Maryja czczo-
na jest jako Królowa, Wspomożycielka, Przyczyna Naszej Radości, ale i 
jako Matka. A jak wielkie znaczenie ma słowo „mama” dla każdego czło-
wieka, nie trzeba chyba tłumaczyć. 

 

Matka Teresa z Kalkuty tak wspomina pewne wydarzenie: 

Któregoś dnia wydostałam z opresji małe dziecko i zaprowadzi-
łam je do naszego domu. Wykąpałam, odziałam w czyste ubranie i da-
łam mu wszystko, czego potrzebowało. Ale po kilku dniach dziecko od 
nas uciekło. Po pewnym czasie zostało ponownie znalezione przez jedną 
z naszych sióstr. Ale i tym razem dziecko uciekło z naszego domu. Gdy 
się znalazło, powiedziałam siostrom: „ Zwróćcie uwagę na tego chłopca i 
nie spuszczajcie go z oka. Niech jedna z was będzie ciągle przy nim i 
niech się dowie, dokąd on tak ciągle ucieka”. No i historia powtórzyła się 
po raz trzeci: chłopak uciekł. Niedaleko, 
pod rozłożystym drzewem, wegetowała 
matka chłopca. Między dwoma kamieniami 
słabo żarzył się ogień, a w małym glinianym 
garnku gotowała się strawa, prawdopodob-
nie z odpadków znalezionych na śmietni-
kach. Wtedy siostra spytała dziecko: „ Po-
wiedz mi, dlaczego znowu uciekłeś z do-
mu?” dziecko odpowiedziało: „ Ale przecież 
to tutaj jest mój dom, tutaj jest moja matka”. 

Tam, gdzie była matka, tam był 
dom. Że gotowała jedzenie z odpadków 
znalezionych w śmietnikach? To nie szko-
dzi, bo gotowała matka. To była matka, któ-
ra przytulała to dziecko do piersi, matka, 
która pragnęła mieć to swoje dziecko. Więc 
i dziecko miało swoją matkę. 
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Nawet jeżeli naszych mam nie ma pośród nas, albo nawet jeżeli 
żyją gdzieś daleko, to zawsze z nami jest Matka, którą Jezus konając 
na krzyżu, podarował nam jako i naszą Matkę. Życzymy Wam i sobie, 
abyśmy każdego dnia mogli doświadczać opieki i orędownictwa tej naj-
lepszej matki.  

Pewien misjonarz wspominał taką oto historię: 

W czasie budowy trasy Transamerykańskiej rzeka zalała jedną z 
wiosek. Można sobie wyobrazić tragedię, ból i cierpienie mieszkańców. 
Nikt nie mógł ich uspokoić. Główny inżynier robót poleciał helikopterem 
po misjonarza- o. Fryderyka, gdyż tylko on znał język tych ludzi. Po 
przybyciu zebrał wszystkich w małym kościółku. Tam zaczęli się modlić. 
Po chwili powiedział: „Sprawdźmy, czy kogoś nie brakuje”. Wtedy jedna 

z kobiet zaczęła płakać: „Moja córka! Gdzie jest 
moja córka?” Zginęła mała czteroletnia dziew-
czynka. O. Fryderyk z dwoma osobami wzięli łódź 
i  rozpoczęli poszukiwania, podczas gdy cała 
wspólnota trwała w kościele na modlitwie. Minęła 
pierwsza doba. Powrócili, ale nie znaleźli nikogo. 
O. Fryderyk zachęcał do dalszej modlitwy i po-
szukiwania kontynuowano. W tym momencie 
matka dziewczynki podeszła do ołtarza, wzięła w 
ramiona figurę Matki Bożej, wyszła z kościoła, 
postawiła ją przed wejściem i obejmując ją, modli-
ła się: „ Maryjo, Matko, zwróć mi moją córkę!” Oj-
ciec misjonarz i inni szukali dalej. 

Minął drugi i trzeci dzień. Czwartego dnia rano 
wrócili z poszukiwań. Nie było już żadnej nadziei, że dziecko żyje. Ale 
nagle spostrzeżono, że coś porusza się na powierzchni wody. Z począt-
ku myśleli, ze to gałąź albo pień drzewa. Jednak z niewielką nadzieją 
przybliżyli się. Była to mała dziewczynka, która jeszcze żyła- po czte-
rech dniach w wodzie! O. Fryderyk wyciągnął ją z wody i zaczął reani-
mować. Potem dał jej się napić i przykrył kocem. Ku jego zdziwieniu 
dziewczynka nie bała się, była bardzo spokojna. Misjonarz spytał ją, czy 
nie bała się sama w wodzie przez trzy dni i cztery noce. Mała odpowie-
działa: „ Nie byłam sama”. O. Fryderyk spytał: „ Kto był z tobą?” – „ Ma-
ma! Ona cały czas była ze mną i trzymała mi rękę pod głową”. 

Każdy wie, kto był tą Matką 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARA-
FIALNEGO NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA  
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   Z notatnika wychowawcy 

 

KARY I NAGRODY W WYCHOWANIU  cd. 

 

       Rodzice bardziej wierzą w skuteczność kar niż nagród. Kara to taka sytuacja, która z 

punktu widzenia karanego dziecka jest dla niego przykra i której ono starannie unika. Ka-
rom towarzyszy przykry stan emocjonalny, strach i napięcie. Karanie, tak jak nagradzanie, 
wymaga znajomości dziecka, orientacji w jego zainteresowaniach, potrzebach, zamiłowa-
niach. Kara jest czynnością przykrą dla osoby karzącej i karanej. Skuteczność karania jest 
tym większa, im silniejsze uczucie miłości i przywiązania łączy karanego z karzącym, i na 
odwrót. 

     Przykrość, jaką kara sprawia dziecku, nie może wywołać stanu beznadziejnego załama-
nia. Karom musi towarzyszyć życzliwość ukazująca możliwość poprawy, w przeciwnym 
razie może dojść do zachowań agresywnych, a także do negatywnego stosunku do osoby 
karzącej. Poważnym błędem jest obarczanie zawsze ojca czynnością wymierzania kary 
(może stać się w oczach swojego dziecka katem). 

W karaniu trzeba brać pod uwagę stopień wrażliwości dziecka, im dziecko wrażliwsze, tym 
mniejszej kary wymaga, aby uzyskać u niego pozytywne, prawidłowe reakcje. 

        Ważną funkcją kary jest zlikwidowanie poczucia winy, przywrócenie równowagi psy-
chicznej u karanego. Jeśli dziecko postąpi niewłaściwie, najczęściej żałuje tego i odczuwa 
ciężar przewinienia. Po ukaraniu następuje niejako zadośćuczynienie. Bardzo wrażliwe 
dziecko samo potrafi wymierzyć sobie karę za nie wykryte przez rodziców przewinienie. 
Ciągłe przypominanie dziecku winy, odebranie mu zaufania wpływa ujemnie na samopo-
czucie dziecka, ale i na stosunki wewnątrz rodziny. 

Jeżeli dziecko akceptuje, czyli uznaje za słuszne normy, wymagania ustalone przez rodzi-
ców, wówczas kary stosowane za ich przekroczenie są bardziej skuteczne. Jeśli dziecko 
nie rozumie potrzeby stawianych mu ograniczeń, otrzymana kara jest mało skuteczna. 

Karać nie można w gniewie! Pod wpływem gniewu stajemy się mało obiektywni, nie za-
stanawiamy się nad przyczynami negatywnych czynów dziecka, widzimy tylko skutek. 

W przypływie złości nie pozwalamy dziecku wytłumaczyć się i natychmiast wymierzamy 
karę, chociaż  może się okazać, że dziecko na nią nie zasłużyło. Taka kara daje satysfak-
cję rodzicowi (rozładował swój gniew), nie zaś poprawę dziecka. 

Kara powinna być sprawiedliwa, adekwatna do popełnionego przez dziecko negatywne-
go czynu, proporcjonalna  do przewinienia, dostosowana do właściwości psychofizycznych 
dziecka. Zbyt surowa sprawia, że dziecko uważa się za pokrzywdzone i ma do rodziców 
pretensje, przestaje czuć się winne. Ukarane za słabo w stosunku do przewinienia, bagate-
lizuje karę i traktuje tak, jakby jej w ogóle nie było. 

 

Należy unikać stosowania wciąż tych samych kar, gdyż powszednieją i przestają mieć dla 
dziecka jakiekolwiek znaczenie. 

Dziecko musi rozumieć, za co zostało ukarane i dlaczego.  

 Kara ma poprawić winnego, ale nie może wyrządzać mu krzywdy. 
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     Wśród kar stosowanych przez rodziców można wyróżnić kary szkodliwe i kary peda-
gogiczne. Niestety, rodzice częściej stosują kary szkodliwe, nie wymagające namysłu,  
łatwe w użyciu. 

     Do kar szkodliwych zaliczamy: 

- kary cielesne (fizyczne)- zostawiają ślady nie tylko na ciele, ale również sieją spusto-
szenie w psychice dziecka; następstwem bicia są różnego rodzaju nerwice i lęki (fobie), 
dokuczanie zwierzętom, agresja zwłaszcza wobec słabszych, 

- strasznie dzieci- jest zabiegiem mającym skłonić dziecko do posłuszeństwa; powoduje 
urazy psychiczne: nerwice lękowe, fobie, objawy somatyczne, 

- krzyk- szkodliwa i nieskuteczna kara; dziecko boi się krzyku, a po jakimś czasie samo 
krzyczy do osób słabszych, i tych, których się nie boi, 

- wyzwiska – poniżają godność dziecka, 

- izolacja dziecka – dziecko czuje się opuszczone, przeżywa lęk. 

Rzadko stosowane przez rodziców, ale skuteczniejsze są kary pedagogiczne, które nie 
poniżają godności karanego i karzącego, a ich jedynym celem jest poprawa postępowa-
nia dziecka. 

Zaliczają się do nich: 

- kara naturalna – dziecko nie posłuchało się rodzica i zrobiło sobie krzywdę, np. biegało 
mimo upomnień i uderzyło się, niegrzecznie odezwało się – musi przeprosić, zniszczy-
ło komuś zabawkę – musi oddać własną; kara naturalna ma ograniczone możliwości 
stosowania, jest konsekwencją winy, 

- ukazywanie konsekwencji niewłaściwego zachowania- np. dziecko nie odrobiło lek-
cji, to nie może wyjść na podwórko do kolegów się pobawić, zaniedbany obowiązek – 
nie ma przyjemności. 

- tłumaczenie i wyjaśnianie – skuteczne jeśli są umiejętnie zastosowane, skłaniają win-
nego do autorefleksji, do zastanowienia się nad skutkami lekceważenia zasad życia 
społecznego, 

- odmawianie przyjemności, 

- wyrażanie swego smutku i zawodu, dezaprobaty dla zachowania dziecka, 

- milczenie rodziców, 

- czasowe odebranie przyznanego przywileju. 

     O takie kary dziecko nie ma pretensji do rodziców, ponosi naturalne konsekwencje 
własnych poczynań. 

      Dobór kar powinien zależeć od winy dziecka, okoliczności przewinienia, psychiki 
dziecka i jego wieku. Kary należy stosować z troską – aby osiągnęły swój cel – poprawiły 
winnego. 

Kochający rodzic, „mądry” opiekun, wychowawca zna dziecko i wie, co bardziej w jego 
wychowaniu skutkuje: odpowiednio dobrana nagroda czy w przemyślny sposób dobrana 
kara, nie poniżająca godności dziecka. 

                                                                                                                                                    M.G. 
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Ten Katyński las  

otulony gęstą mgłą  

dziś jest cichy i żałobny 

 tak zalany polską łzą. 

               Tyle tam niewinnych dusz 

               poległych bohatersko serc 

               Wśród przeklętych dawno drzew 

               mieszka dzisiaj tylko śmierć 

Bardzo przeraził się świat 

 kiedy dla nich nadszedł kres.  

Tego koszmarnego dnia  

biało-czerwona przelała się krew 

                Dziś łączymy się w tym bólu.  

               Mamy jeden, ważny cel  

                 lecz czy wystarczy sił do jutra 

                 by wciąż za ręce trzymać się? 

Podejmijmy tę refleksję  

nad kruchością naszych dni 

Kiedy przyjdzie dla nas koniec 

dziękujmy Bogu, że mogliśmy żyć. 

 

Martyna M. 


