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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Rozważania o życiu i śmierci 

Listopad to miesiąc, w którym odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze na grobach 
naszych bliskich. Myślimy o tych, którzy już odeszli. Nie ma ich wśród nas. Przeszli 
na drugą stronę. Wspominamy chwile spędzone z nimi. Czas ten pobudza nas do 
refleksji nad przemijaniem i kruchością ludzkiego życia. Nas kiedyś czeka ten sam 
los. Nadejdzie czas, gdy śmierć będzie naszym udziałem. 
  Śmierć) Niewielu nad nią się zastanawia. Ci, którzy o niej mówią, często uważani 
są za pesymistów, a przecież każdy kolejny dzień życia przybliża nas nieuchronnie 
do chwili, w której staniemy wobec niej twarzą w twarz. Nie da się jej uniknąć. Można 
tylko starać się o niej nie myśleć. Ale rzeczywistość śmierci i tak w końcu nas dosię-
gnie. 
      Dzisiejsza kultura promuje młodość. Mamy do czynienia ze swoistym jej kultem. 
Wszyscy chcą być młodzieżą. Często dorośli ubierają się w młodzieżowe ubrania, 
starają się zachowywać jak młodzież.  
Co zmienia świadomość śmierci?  
Fernando Savater mówi, że wszystkie dzieci uważają się za nieśmiertelne, (�) ale 
potem dorastamy, w miarę jak pojęcie śmierci dojrzewa w naszej świadomości. Wy-
daje mi się, że nie tylko dzieci, ale i wielu współczesnych dorosłych myśli w ten spo-
sób. W pewnym sensie są to właśnie takie duże dzieci, które się bawią życiem i wy-
daje się im, że będzie to trwało wiecznie. Bywa, że dopiero gdy otrą się o śmierć, bo 
umrze ktoś im bliski lub sami przeżyją wypadek, który mógł się dla nich skończyć 
tragicznie, zaczynają rozumieć, że także oni są śmiertelni. Dopiero traumatyczne 
przeżycie sprawia, że dociera do ich świadomości fakt, iż śmierć jest realna i także 
ich może dosięgnąć. Od tej pory myślą już inaczej o rzeczywistości. Cenią życie. 
Przestali być młodzieżą. Świadomość śmierci stała się ich udziałem. Savater podaje 
dwa owoce tego faktu: Po pierwsze dojrzewamy, przestajemy być dziećmi. Ale to nie 
wszystko: Przekonanie o nieuchronności śmierci nas uczłowiecza, sprawia, że staje-
my się prawdziwymi istotami ludzkimi, "śmiertelnikami".  
     Świadomość ta wywołuje fundamentalne przewartościowanie wszystkiego. Nasze 
działania, pragnienia, cele, rzeczy dla nas istotne i ważne zmieniają się. Wszystko 
bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego 
życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądli-
wość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1J 2,16n).  
       Gdy uświadomimy sobie prawdę tych słów, zmienia się zupełnie nasze podej-
ście do życia. Świat przemija, a wraz z nim nasze życie, przemijają nasze dążenia, 
pragnienia, pożądliwości, to, o co zabiegaliśmy i co zdobyliśmy. Inne rzeczy stają się 
ważne. Gdy widzimy, jak mało mamy czasu, chcemy go przeżyć jak najlepiej. Gdy 
widzimy, że nasze życie na ziemi się skończy, zaczynamy szukać czegoś więcej, 
czegoś przekraczającego to, co oglądamy naszymi oczami i wiemy, że rozsypie się 
w proch) 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pn. 1  UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

1800 msza św. 

Wt. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMARŁYCH 

1800 msza św.  

Pi. 5   I PIĄTEK MIESIĄCA 

 

1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

1800 msza św. 

Nd. 7 XXXII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. występ uczniów 
Gimnazjum z Radzanowa z 
programem patriotycznym 

Po.-Sob. 8-13   1800 msze św.  

Czw. 11  WSPOMNIENIE ŚW. 
MARCINA 

1800 msza św. w intencji Ojczy-
zny 

Nd. 14 XXXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 15-20   1800 msze św.  

Nd. 21 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie dla ro-
dziców dzieci komunijnych, 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 22-27   1800 msze św.  

Nd. 28 I NIEDZIELA 
ADWENTU 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.  30  ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Odpust zupełny - jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone 
co do winy w sakramencie pokuty. Można go ofiarować za siebie lub za zmarłych. W dniach 1-8 listopada 
włącznie można codziennie uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie 
modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.  

Jednorazowy odpust w dniu 2 listopada (tylko w tym dniu) można ofiarować tylko za cierpiących w 
czyśću. W tym celu należy spełnić następujące warunki: nawiedzić kościół lub kaplicę, odmówić „Ojcze 
nasz” i „Wierzę”, dodać jakąkolwiek modlitwę w int. Ojca św., odbyć sakramentalną spowiedź i przyjąć 
komunię św. 
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Bajka nie bajka
.. 

Boża wola  
 

Pewien człowiek bardzo chciał poznać Bożą drogę, dlaczego świat wygląda jak 
wygląda. Kiedy położył się pod drzewem i rozmyślając nad tym prosił Boga o 
odpowiedź, stanął przy nim anioł i powiedział:  

- Chodź ze mną a pokażę ci drogi Pana. Nie namyślając się długo poszedł za 
aniołem. Spotkali na swojej drodze dwóch ludzi. Jeden człowiek zły wręczył 
złoty kielich drugiemu dobremu. Anioł zaczekał, aż zasną, zabrał kielich dobre-
mu i zaniósł do złego. Człowiek idący z aniołem spytał: - Co robisz przecież to 
złodziejstwo. 
 - Nie zadawaj pytań tylko chodź i patrz, a poznasz drogi Boże - odpowiedział 
anioł. 
Poszli więc dalej do chaty pewnego biednego człowieka. Gdy wyszedł z domu, 
anioł podpalił jego dom. Zirytowany człowiek idący z aniołem oburzył się na 
niego i zaczął gasić płomień, jednak anioł mu nie pozwolił: /c.d. s. 4/ 

POKOLORUJPOKOLORUJPOKOLORUJPOKOLORUJ    
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- Jak możesz podpalać dom tego biednego człowieka. Powinieneś pomagać 
ludziom, a nie ich dręczyć - krzyczał człowiek 

- Powiedziałeś, że chcesz poznać zamysł Boga nie wtrącaj się więc tylko chodź 
dalej! 

Idąc dalej dotarli do strumienia i zatrzymali się przed kładką. Gdy zbliżył się oj-
ciec ze swoim synkiem i weszli na kładkę, anioł przewrócił kładkę tak, że ojciec z 
synkiem wpadli do wody. Prąd wody porwał dziecko i utopiło się. Ojciec wyszedł 
z wody i zasmucony wrócił do domu. 

- Nie, tego już za wiele. Zniosłem jak okradłeś sprawiedliwego, podpalałeś dom 
biednego człowieka, ale to że zabiłeś niewinne dziecko to za dużo. Nie jesteś 
żadnym aniołem tylko demonem - krzyczał człowiek zdzierając kaptur z głowy 
anioła. 

- Jestem aniołem wysłanym na ziemię przez Boga aby wypełnić Jego wolę na 
ziemi, a tobie wyjaśnić jaka jest Jego droga - odpowiedział. 

- Nieprawda Bóg taki nie jest. Na pewno nie kazał Ci robić tego co robisz - krzy-
czał dalej człowiek. 

- Dobrze! opowiem ci dlaczego zachowałem się właśnie tak w każdej sytuacji.  
Otóż w kielichu, który zabrałem sprawiedliwemu człowiekowi była trucizna. Gdy-
bym zostawił ten kielich człowiek ten otrułby się. Człowiek podstępny, który 
chciał otruć sprawiedliwego poniesie karę za swoje czyny. Biedny człowiek, któ-
remu podpaliłem dom, znajdzie w zgliszczach wielki skarb, który pozwoli mu żyć 
dostatnio do końca dni. Człowiek, którego spotkaliśmy tu nad strumieniem, był 
złym człowiekiem. Nie chce znać Boga i prowadzi życie bardzo rozwiązłe. Po 
stracie swego małego synka, który i tak znajdzie się w Niebie, nawróci się do 
Boga i zmieni swe życie. Tak obaj będą w Niebie, Gdybym tego nie uczynił obaj 
zostaliby potępieni. Czy te wyjaśnienia pomogły ci zrozumieć wolę Bożą? 

Człowiek słuchając z zainteresowaniem opowieści anioła zrozumiał, że Bóg wi-
dzi wszystko inaczej i bardziej doskonale niż on sam. Zrozumiał też, że na 
wszystko ma najlepsze rozwiązanie, choć zewnętrznie wydaje się ono bardzo 
bolesne. 

Zadig Wolter 

Rozliczenie finansowe – sakrament bierzmowania 19 września 2010 r. 
Sakrament przyjęło 57 osób, wpłaciło 55 osób. Składka wynosiła 30 PLN 

 
. 

Lp. Rodzaj zakupu Koszt /PLN/ 

1. Materiały dekoracyjne 400 

2. Owoce 70 

3. Ciastka 445 

Razem 920 

Pozostała kwota 730 PLN została 
przekazana na organy. Dokumenta-
cja otrzymałem od rodziców mło-
dzieży przystępującej do sakramen-
tu bierzmowania. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim uczestnikom tych 
uroczystości za pomoc.  

Ks. Proboszcz 
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ALKOHOLIZM – Zaczarowane koło zaprzeczeń 
Akt II 

 
     W drugim akcie alkoholik nie robi nic,  tylko oczekuje pomocy od in-
nych. Troje pozostałych aktorów tej sztuki odgrywa swoją rolę, z czego 
alkoholik korzysta. Sam nie robi nic, albo niewiele. Wszystko robią za 
niego inni. 

 

Wybawca 
Pierwszą osobą, która pojawia się na scenie jest wybawca – dobroczyń-
ca, który dzięki własnym słabościom czuje się zobowiązany do ratowania 
swego przyjaciela alkoholika w jego nieszczęściach. Pragnie wydobyć go 
z każdej trudnej sytuacji i ulżyć ciągłemu napięciu nerwów, które jest re-
zultatem tych trudności. W rzeczywistości osoba ta zaspokaja prawdopo-
dobnie, przede wszystkim swoje własne potrzeby, a nie właściwe potrze-
by alkoholika, choć może to robić w całkowitej nieświadomości. Wybaw-
cą może być mężczyzna lub kobieta spoza kręgu rodziny. Rola ta jest 
także często podejmowana przez tzw. zawodowych doradców: księży, 
lekarzy, kuratorów oraz pracowników społecznych. Wielu z nich posiada 
bardzo mało istotnej wiedzy naukowej o alkoholizmie, wiedzy niezbędnej 
w tego rodzaju pracy doradczej. Wskutek braku zrozumienia traktują sy-
tuacje w ten sam sposób, w który co ludzie nie zajmujący się zawodowo 
doradzaniem. Odbiera to alkoholikowi możliwość uczenia się przez wła-
sne doświadczenie i brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
Upewnia go też w mniemaniu, że zawsze znajdzie się jakiś wybawca, 
który go wyratuje, mimo iż wybawcy twierdzą, że tego już więcej nie 
uczynią. Ponieważ pomagali zawsze, alkoholik sądzi, że będą też poma-
gać w przyszłości. Akcję ratunkową tego rodzaju podejmuje się ilekroć 
alkoholik znowu zacznie pić. 

 

Ofiara 
     Następna osoba, która pojawia się na scenie i jest to ofiara. Często 
jest to pracodawca, zwierzchnik czy też wspólnik, albo kolega z miejsca 
pracy.  
/c.d.s.6/ 
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Ofiara jest osobą odpowiedzialną za wykonanie pracy podczas 
nieobecności alkoholika, spowodowanej jego piciem. Dane staty-
styczne wykazują, że znaczne straty czasu pracy zaczynają się w 
okresie od 10-ciu do 15-tu lat od momentu, kiedy alkoholik zaczął 
pracować w danym przedsiębiorstwie i jego zwierzchnik stał się 
jego dobrym przyjacielem. Chęć osłaniania alkoholika jest całko-
wicie zrozumiałym odruchem. Wydaje się zawsze, że dzieje się to 
po raz ostatni. Alkoholik tymczasem staje się całkowicie zależny 
od takiej pomocy, którą uzyskuje od ofiary, bez niej nie mógłby pić 
w dalszym ciągu. Musiałby zaprzestać pić, albo straciłby pracę. 
 

Prowokator 
     Trzecia osobą występującą w tym akcie jest osoba najważniej-
sza w całej sztuce – żona, mąż, rodzice lub któreś z nich. Jest 
ona weteranką w odgrywaniu roli, bo zna ją zwykle o wiele dłużej, 
aniżeli inni. Ona właśnie jest prowokatorem. Wyprowadzana cią-
gle z równowagi, cierpiąca przez pijackie wybryki, stara się utrzy-
mać rodzinę razem, pomimo wszystkich kłopotów jakie stwarza 
picie męża czy syna. Jednak jej gorycz, ciągłe rozczarowania i 
nieustający lęk stają się źródłem stałej prowokacji. Stara się kon-
trolować, wprowadzać zmiany, które uważa za konieczne, po-
święca się, dostosowuje, nigdy nie daje za wygraną, ale i nigdy 
nie zapomina! Alkoholik przekonany o tym, że jego wykroczenia 
powinny być zawsze wybaczane, nie może pojąć, że ona może 
go w czymkolwiek zawieść. Sam zachowuje się z całkowitą nieza-
leżnością, robi co chce i dyktuje najbliższym, jak powinni postępo-
wać. Spodziewa się ich w domu, kiedykolwiek raczy do niego po-
wrócić, o ile w ogóle wraca. 

 

     Prowokator może być również nazywany „dostosowującym 
się”, ponieważ stara się ciągle dostosować do coraz to nowych, 
kłopotliwych sytuacji, wynikających z picia alkoholika. Alkoholik 
obwinia tę osobę za wszystkie domowe i małżeńskie kłopoty, a 
ona stara się jak może, aby mu dogodzić i przekonać o tym, że 
nie ma racji. Jest żoną, gospodynią, często także musi pracować 
zarobkowo.  
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Żyjąc z mężem cierpiącym na alkoholizm, stara się także być 
pielęgniarką, lekarzem i doradcą. Oczywiście, nie jest w stanie 
spełniać wszystkich tych zadań, bez wyrządzania krzywdy samej 
sobie oraz mężowi. Zwykle jest tak wytrącona z równowagi, że 
nie potrafi rozmawiać z mężem bez pogłębiania jego poczucia 
winy, goryczy, żalu i wrogości, które stwarza atmosferę prawie 
niemożliwą do wytrzymania. Jednak obyczaje naszego społe-
czeństwa skłaniają żonę do odgrywania takiej właśnie roli. Jeżeli 
odmówi ona postępowania tego rodzaju, znajdzie się samotna, 
poza kręgiem rodziny i społeczeństwa, bo nie zachowuje się tak, 
jak powinna zachowywać się tzw. „dobra żona”. Cokolwiek alko-
holik robi, wraca w końcu do domu. Jest to zwykle miejsce, gdzie 
powraca, kiedy nic innego już mu nie pozostaje. Drugi akt został 
w pełni odegrany. Alkoholik, w swoim „bezradnym stanie”, jest 
wyratowany i przyjęty na łono rodziny. Dzieje się tak wiele razy. 
Daje mu to poczucie, że jednak jest odpowiedzialnym człowie-
kiem. Tak naprawdę  jednak wszystko za niego było robione 
przez innych, a nie przez niego samego, stał się więc jeszcze 
bardziej zależny. Jest w istocie dzieckiem noszącym dorosłe 
ubrania. Problemy stworzone przez picie zostały rozwiązane 
przez innych. Cały bałagan został sprzątnięty, wszystkie przykre 
skutki picia spadły na innych, a nie na samego alkoholika. Po-
zwala mu to oczywiście na dalsze pijaństwo, jako sposób rozwią-
zywania nowych problemów. W pierwszym akcie alkoholik zagłu-
szał swoje cierpienie piciem, w drugim akcie przykre konsekwen-
cje picia zostały wygładzone przez innych. Przekonuje to alkoho-

lika, że ma pełne prawo 
zachowywać się w ten 
sposób, bez ponoszenia 
za to kary. 

E. Dąbrowska 
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Kraków, 8 czerwca 1979 r 

Przemówienie do młodzieży zgromadzonej przed kościołem 
OO. Paulinów na Skałce 
 
„Moi Drodzy! 

Ja sobie napisałem przemówienie na to nasze spotkanie dzisiejsze, ale po tym, co usły-

szałem, postanowiłem tego przemówienia nie wygłaszać. Może i dlatego, że już trochę 

brakuje mi głosu, ale przede wszystkim dlatego, że nie odpowiada ono w pełni temu, co 

tutaj usłyszałem. Poza tym jeszcze jako tako po polsku potrafię mówić, nie tylko czytać.” 

„To wszystko, co usłyszałem, dotknęło spraw, które były mi bliskie, właściwie były moje 

przez wszystkie lata mego kapłaństwa (nie mówię: biskupstwa), kapłaństwa. Ja zasto-

suję odwrotną kolejność aniżeli ta, którą wyście zastosowali. Zacznę od duszpasterstwa 

akademickiego, ponieważ z tym duszpasterstwem zetknąłem się najwcześniej. Bardzo 

lubię słuchać tej piosenki o barce czy łodzi, ponieważ to mi przypomina moment, kiedy 

sam zostałem wezwany z łodzi. Zostałem wezwany, ażeby być biskupem, w czasie, 

kiedy byłem na kajakach, można by powiedzieć — na łodziach. I wcale nie było łatwe to 

wezwanie, bo wypadało w samym środku wędrówki po bardzo trudnej trasie. I muszę 

się wam przyznać, że bardzo trudno mi rozstać się z polską przyrodą i z górami, i 

z jeziorami. Nie wiem, jak to będzie!” 

„Moi drodzy, z tego, co powiedziałem, ktoś mógłby pomyśleć, że duszpasterstwo akade-

mickie to tylko chodzenie na wycieczki, wyprawy na kajakach. To jest bardzo błędny 

pogląd, bo wielu ludzi uprawia turystykę, a z tego jeszcze całkiem nie wynika duszpa-

sterstwo. Natomiast dla nas, dla księdza biskupa Jana i dla mnie, we wczesnych latach 

pięćdziesiątych stało się rzeczą jasną, że jeżeli to duszpasterstwo ma sięgać w różne 

wymiary życia młodych ludzi, studentów, to nie może się kończyć tylko na kościele, mu-

si szukać sobie jeszcze innych terenów. Dzisiaj to jest prawda powszechnie znana, dzi-

siaj ten styl życia i styl działalności duszpasterstwa akademickiego jest powszechnie 

przyjęty. Ale wtedy to były początki. Osobne słowa kieruję pod adresem Sacrosongu. 

Od dobrych już kilku lat trwa i rozwija się ta inicjatywa, której owoce należą zarówno do 

dziedziny kultury, jak też do dziedziny duszpasterstwa.” 

„Oto bowiem coroczny konkurs, a raczej festiwal, daje sposobność tak licznym talentom 

artystycznym z dziedziny poezji, kompozycji i muzyki wypowiadać się w duchu chrześci-

jańskiej inspiracji artystycznej. Owocem tej inspiracji jest naprzód utwór literacki, tekst 

poetycki, który potem z kolei staje się utworem muzycznym — a w ramach Sacrosongu 

osiąga zwykle swe pierwsze wykonanie.” 
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Życzę więc, ażeby nadal nie zabrakło Sacrosongowi w Polsce natchnień — i aby 

owoce jego twórczości nadal trafiały do duszpasterstwa. Aby stawały się wyra-

zem i środkiem współczesnej ewangelizacji!” 

Cytaty papieskie:  

 

Zachęta do służby bliźniemu, dbanie o losy rodzin, pomoc biednym: 

 

• Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przy-

kazania miłości.” 

• „Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to! Jeśli 

znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła, to wiesz także, że w Twoim wnę-

trzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu „pory roku”: jeśli czujesz 

akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, 

bo ostatnią pora Twego życia będzie wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość 

twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie: Czeka cię 

niebo.” 

• „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był do-

broczyńcą. Jeśli 

równocześnie ob-

darowany, obdaro-

wany tym, co ten 

drugi przyjmuje z 

miłością.” 

A. Trojanowska  
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Z notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcy    

O dysleksji czyli specyficznych trudnościach  w czytaniu i pisaniu( cd.) 

 

Jakie trudności w uczeniu mogą napotykać dzieci dyslektyczne? 

 

3. W wyniku zaburzeń funkcjonowania ruchowego: 

- dzieci postrzegane są jako mało sprawne ruchowo, poruszają się niezgrab-

nie, potykają i przewracają się, słabo biegają, długo nie umieją nauczyć 

się jeździć na rowerze; mają też trudności w zabawach ruchowych, wyma-

gających sprawności manualnej, np. rzucanie i chwytanie piłki, zapinanie 

guzików, zawiązywanie sznurowadeł, 

- rysunki sprawiają wrażenie niestarannych, ubogich w szczegóły, prymityw-

nych graficznie, schematycznych; ruchy ręki „kanciaste”, przeważają linie 

proste, mało jest falistych, często rysunki zamazane, 

- w czytaniu zaburzenia w motoryce narządów artykulacyjnych, 

- w pisaniu za duży lub za mały nacisk, mała precyzja dłoni i palców, obniżo-

ny poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, 

różnej wielkości, wychodzące poza linie, różne nachylenie liter, odstępy 

między literami za duże lub za małe, linie niepewne, litery 

„niedokończone”, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne, 

- w innych przedmiotach – ogólna  niska sprawność ruchowa powoduje pro-

blemy w wykonywaniu różnych czynności samoobsługowych,  także w 

ćwiczeniach na lekcji wychowania fizycznego; niezdolność w grach zręcz-

nościowych i konstrukcyjnych, niechęć do zabaw sportowych. Kłopoty w 

takich czynnościach jak rysowanie, majsterkowanie, lepienie, wycinanie, 

szycie. 

4. W zaburzeniach procesu lateralizacji obserwujemy:  

- w wypowiadaniu się – kłopoty ze zrozumieniem sytuacji przedstawionej na 

obrazku, określaniu miejsca przedmiotu, wzajemnego położenia przedmio-

tów, przyswajaniu i operowaniu pojęciami w zakresie stosunków prze-

strzennych (nad, obok, w prawo), 
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- w rysowaniu – zmiany kierunków w rysunkach, np. rysowanie 

szlaczków od strony prawej do lewej, trudności w odwzorowywaniu 

kształtów geometrycznych – łuki przekształcają w kąty ostre lub 

otwarte, trudności z rozplanowaniem właściwym rysunku, zakłóce-

nie proporcji elementów, rysunki sprawiają wrażenie chaotycznych, 

są uproszczone, mało szczegółowe, 

- w czytaniu – na skutek mylenie kierunków występuje przestawianie i 

opuszczanie liter, sylab, wyrazów, a nawet całych linijek druku; 

trudności w rozumieniu treści zawierającej pojęcia stosunków prze-

strzenno-czasowych i struktur gramatyczno-logicznych, wolne tem-

po czytania, 

- w pisaniu – w początkowej fazie czytania mogą występować ele-

menty pisma lustrzanego, odwracanie liter, cyfr, zamiana ich kolej-

ności, opuszczanie końcówek w wyrazach, mylenie znaków graficz-

nych różniących się położeniem w stosunku do osi pionowej (p-g, 

d-b,) lub poziomej (w-m), problemy z zapisem wyrazów w słupkach 

i tabelkach, niemieszczenie się w liniaturze zeszytu, 

- w trudnościach z innych przedmiotów, np. geografii – kłopoty z 

orientacją na mapie, w stronach świata, geometrii, fizyce – mylenie 

pojęć przestrzennych i geometrycznych, zmiany kierunków w ry-

sunkach (wektorach), wychowaniu fizycznym – pomyłki przy zmia-

nie kierunku w rzędzie i w szeregu. 

 

W celu ustalenia, czy trudności w nauce są typu dyslektycznego, ko-

nieczne jest prowadzenie wielospecjalistycznych badań diagnostycznych 

(pedagogicznych, psychologicznych i lekarskich). 

 M.G. 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

    Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu listopadzie 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców Rogozina: 

♦ z ulicy Krótkiej na 6 listopada,   

♦ z ulicy Spokojniej (cała) na 13 listopada,  

♦ z ulicy Morelowej (cała) na 20 listopada,  

♦ z ulicy Strażackiej na 27 listopada,  

♦ z ulicy Kwiatowej 4 grudnia.  

W okresie Adwentu ze względu na szczególny charakter czasu zrezygnujemy z 
kompozycji kwiatowej przy ołtarzu. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i 
pracę na rzecz kościoła. - BÓG ZAPŁAĆ. 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 
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Zdjęcie można zakupić w zakładzie fotograficznym, Anna Strzelczak, ul. Dworcowa 2, 
Płock, tel. 24265-62-50.  


