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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

 Wiosna, lato, jesień, zima� dzieciństwo, dojrzewanie, dorosłość, starość� 
zakochanie, namiętność, intymność, zaangażowanie, rozpad� Nasze życie dzieli 
się na wiele faz lub cykli, za względu na różnorodne czynniki. Interesujące jest 
szczególnie podobieństwo pór roku do faz rozwoju miłości. 

 Obecny czas- koniec czerwca- jest okresem przejściowym między wiosną a 
latem. Jeszcze pamiętamy to uczucie radości w sercu jakie wzbudzały w nas 
pierwsze promienie słońca oraz powoli budząca się do życia roślinność. Analogicz-
nie wiosnę odnaleźć możemy w rozwoju miłości. Okres zauważenia drugiej osoby i 
zakochania się w niej porównać można do pierwszych pączków pojawiających się 
na drzewach i krzewach. Niepewna jeszcze radość, jaką wzbudza w nas obecność 
drugiej osoby, rozgrzewa jak wiosenne słońce. Wiosna, budząc organizmy z zimo-
wego letargu, dodaje im dużo czystego entuzjazmu i optymizmu, zdajemy się pa-
trzeć na świat przez różowe okulary, nie zauważając wciąż obecnych mankamen-
tów świata na korzyść jego wiosennych uroków. Podobnie w czasie zakochania 
patrzymy na wybraną osobę- pełni wiary, nadziei, przeżywając silne emocje takie 
jak pożądanie, podniecenie, tęsknotę, ale również zazdrość i niepokój. Według 
amerykańskiego psychologa i psychometra, Roberta Sterberga, ten pierwszy 
okres- nazywany okresem namiętności- jest często utożsamiany z miłością. Zwią-
zane jest to z silnym działaniem hormonów, potrzebą nieustannego fizycznego złą-
czenia z drugą osobą oraz tzw. "motylami w brzuchu". Namiętność jest bowiem 
bardzo silna na początku związku, wybucha nagle, tak jak wybucha wiosenna zie-
leń, gdy przychodzi czas na rozwijanie licznych pąków. Nie jest to jednak miłość, 
tak jak wiosna nie trwa całego roku- są to ledwie ich początki.  

 Po wiośnie zawsze przychodzi lato- temperatura na ogół się zwiększa, słoń-
ce mocniej grzeje, zieleń jest pełna i soczysta. Nawet letnie burze są potrzebne, 
gdyż ciepłe i ulewne, oczyszczają świat, dostarczają wody potrzebnej roślinom, 
sprawiają, że powietrze jest przyjemniejsze. Ludzie przyzwyczajeni są już do tego 
ciepła, nie cieszą się nim tak entuzjastycznie, za to w spokoju mogą odkrywać ko-
lejne uroki lata.  Podobnie wygląda druga faza miłości- intymność. Intymność roz-
wija się w pełnych romantyzmu początkach związku, jej rozkwit następuje w mo-
mencie, gdy napełnieni namiętnością partnerzy zaczynają się częściej spotykać, 
poznawać się, rozmawiać, tworzy się między nimi bliskość. Na intymność składa 
się wiele pozytywnych działań podejmowanych przez partnerów; takich jak dbanie 
o dobro drugiej osoby; przeżywanie szczęścia z powodu partnera; szacunek do 
niego; pewność, że można na niego liczyć; wzajemne zrozumienie; dzielenie się 
dobrami i przeżyciami duchowymi oraz materialnymi; dawanie i otrzymywanie 
uczuciowego wsparcia; wymiana intymnych informacji; uważanie partnera za waż-
ny element swojego życia. Głęboka intymność rodzi się ze wzajemnego zrozumie-
nia swoich potrzeb przez partnerów oraz prawidłowej komunikacji między nimi.  
/c.d.s. 6/ 

Natura, Miłość, PrzemijanieNatura, Miłość, PrzemijanieNatura, Miłość, PrzemijanieNatura, Miłość, Przemijanie    
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DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Śr.  1  POCZĄTEK ROKU  

SZKOLNEGO 

800 msza św. 

1800 msza św. 

Pi. 3  I PIĄTEK 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 5 XXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św.  

Śr. 8  ŚWIĘTO NARODZE-
NIE NMP 

1800 msza św.  

Nd. 12 XXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,   
1130 msza św. POŚWIĘCENIE 
ZIARNA SIEWNEGO 

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św.  

Sob. 18  ŚWIĘTO ŚW. STANI-
SŁAWA KOSTKI 

1800 msza św.  

Nd. 19 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św.  

Wt. 21  ŚWIĘTO ŚW. MATE-
USZA APOSTOŁA I 

EWANGELISTY 

1800 msza św.  

Nd. 26 XXVI NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚCI KU 
CZCI ŚW. STANISŁA-

WA KOSTKI 

930 msza św., poświęcenie 
tornistrów uczniów I klasy 
1130 msza św.  

Po.-
Czw. 

27-30   1800 msze św.  

Wt. 14  ŚWIĘTO PODWYŻ-
SZENIA KRZYŻA 

1800 msza św.  

8 września 8 września 8 września 8 września ----    Święto Narodzenia NMP, ale poświęcenie ziarna siewnego odbędzie się w nie-
dzielę 12 września o godz. 1130    

26 września 26 września 26 września 26 września ----    poświęcenie tornistrów uczniów I klasy. Prosiłbym rodziców uczniów, którzy nie 
uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozinie o podanie imienia i nazwiska 
swoich dzieci celem przygotowania odpowiedniego dyplomu.   
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 Pewnego dnia, pewien stary profesor został zaangażowany aby przepro-
wadzić kurs dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich, na 
temat skutecznego planowania czasu. Kurs ten był jednym z pięciu modułów 
przewidzianych na dzień szkolenia. Stary profesor miał więc do dyspozycji tyl-
ko jedna godzinę by wyłożyć swój przedmiot. Stojąc przed ta elitarna grupa 
(która była gotowa zanotować wszystko, czego ekspert będzie nauczał), stary 
profesor popatrzył powoli na każdego z osobna, następnie powiedział: 
"Przeprowadzimy doświadczenie". Z pod biurka, które go oddzielało od studen-
tów, stary profesor wyjął wielki dzban (o pojemności 4 litrów), który postawił 
delikatnie przed sobą.  

 Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa, i deli-
katnie włożył je kolejno do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i nie-
możliwym było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swo-
ich studentów i zapytał ich: "Czy dzban jest pełen?" Wszyscy odpowiedzieli: 
"Tak" Poczekał kilka sekund i dodał: "Na pewno?". Następnie pochylił się zno-
wu i wyjął spod biurka naczynie wypełnione żwirem. Delikatnie wysypał żwir na 
kamienie po czym potrząsnął lekko dzbanem. Żwir zajął miejsce miedzy kamie-
niami... aż do dna dzbana. /c.d.s. 4/ 

Bajka nie bajkaBajka nie bajkaBajka nie bajkaBajka nie bajka    
Kamienie życiaKamienie życiaKamienie życiaKamienie życia    

Pokoloruj 
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Stary profesor znów podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: "Czy dzban 
jest pełen?" Tym razem świetni studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowie-
dział: "Prawdopodobnie nie" "Dobrze" odpowiedział stary profesor. Pochylił się 
jeszcze raz i wyjął spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwaga wsypał piasek do 
dzbana. Piasek zajął wolna przestrzeń miedzy kamieniami i żwirem. Jeszcze raz 
zapytał: "Czy dzban jest pełen?"  Tym razem, bez zająknienia, świetni studenci 
odpowiedzieli chórem: "Nie", "Dobrze" odpowiedział stary profesor. I tak, jak się 
spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił dzban aż po 
brzegi Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał ich: "Jaka 
wielka prawdę ukazuje nam to doświadczenie?" Niegłupi, najbardziej odważny z 
uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot kursu, odpowiedział: "To pokazuje, ze na-
wet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, jeśli naprawie chcemy, mażemy 
dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia". "Nie" odpowiedział stary 
profesor, "To nie o to chodziło"."Wielka prawda, która przedstawia to doświad-
czenie jest następująca: jeśli nie włożymy kamieni, jako pierwszych do dzbana, 
później nie będzie to możliwe". Zapanowało głębokie milczenie, każdy uświado-
mił sobie oczywistość tego stwierdzenia. Stary profesor zapytał ich: "Co stanowi 
kamienie w waszym życiu?" "Wasze zdrowie?", "Wasza rodzina?", 
"Przyjaciele?", "Zrealizowanie marzeń?", "Robienie tego, co jest wasza pasja?" 
"Uczyć się?", "Odpoczywać?", "Dać sobie czas...?", "Albo jeszcze cos innego?", 
"Należy zapamiętać, ze najważniejsze jest włożyć swoje KAMIENIE jako pierw-
sze do życia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegrać... własne życie Jeśli 
damy pierwszeństwo drobiazgom (żwir, piasek), wypełnimy życie drobiazgami i 
nie będziemy mieć wystarczająco dużo cennego czasu, by poświęcić go na waż-
ne elementy życia. Zatem nie zapomnijcie zadać sobie pytania: "Co stanowi ka-
mienie w moim życiu?" Następnie, włóżcie je na początku do waszego dzbana 
(życia) "Przyjacielskim gestem dłoni, stary profesor pozdrowił audytorium i powoli 
opuścił salę...  

Przygotowała: Aneta Adamska 

Cytat na wrzesień 2011 

Modlitwa jest życiem. [...] Gdy nasze życie coraz bardziej staje się mo-
dlitwą, dochodzimy nie tylko do głębszego zrozumienia siebie i bliźniego, ale tak-
że zyskujemy lepsze wyczucie pulsu świata, w którym żyjemy. Jeżeli naprawdę 
się modlimy, nie możemy uniknąć krytycznych pytań dotyczących wielkich proble-
mów, z którymi zmaga się  świat oraz myśli, że nawrócenie jest potrzebne nie 
tylko nam i naszemu bliźniemu, ale całej ludzkiej wspólnocie. [...] 

Modlić się znaczy otworzyć dłonie przed Bogiem. Oznacza to powol-
ne rozluźnienie napięcia, które zaciska nasze dłonie i coraz większą gotowość do 
uznawania naszego życia nie za własność, której trzeba bronić, ale za dar, który 
się otrzymuje. Modlitwa jest przede wszystkim sposobem życia pozwalającym 
znaleźć ciszę, w której otwiera się dłonie na Boże obietnice i znajduje nadzieję 
dla siebie, bliźniego i świata. W modlitwie spotyka się Boga nie tylko w cichym 
głosie i łagodnym powiewie, ale także pośród chaosu świata, w udręce i radości 
bliźniego i w samotności swojego serca. Zebrała: Agata Trojanowska 
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„Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi! 
Tymi słowami z całego serca pozdrawiam was, bracia i siostry, ze wspólnoty Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego, obecnych tutaj na czele z księdzem biskupem 
Pawłem Anweilerem, pasterzem diecezji cieszyńskiej oraz gronem duszpasterzy. 
Bardzo dziękuję za to modlitewne spotkanie. Planując wizytę w diecezji bielsko-
żywieckiej, od samego początku miałem świadomość, iż tego spotkania nie może 
zabraknąć.” 
Uczniowie Chrystusa spoglądają dzisiaj coraz częściej w stronę roku 2000. Jest 
to data, która ma dla nas wszystkich wielką wymowę. Skłania ona przede wszyst-
kim do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia za dar Wcielenia Syna Bożego i za 
dar Odkupienia. Ale jest to także okazja do rachunku sumienia. W liście apostol-
skim Tertio millennio adveniente napisałem: „Gdy zatem zbliża się ku końcowi 
drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, by Kościół w sposób bar-
dziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając 
o wszystkich sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się od ducha Chrystusa 
i od Jego Ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami 
wiary, ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie źródłem 
antyświadectwa i zgorszenia” (n. 33). Do grzechów domagających się szczegól-
nego wysiłku pokuty i nawrócenia trzeba z pewnością zaliczyć te, które naruszyły 
jedność Chrystusowego Kościoła, „często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej 
strony” (Unitatis redintegratio, 3). Kościół czuje się dzisiaj przynaglony przez swo-
jego Mistrza do wzmożenia wysiłków ekumenicznych, aby rok 2000 zastał nas, 
jeśli nie zjednoczonymi całkowicie, to przynajmniej mniej podzielonymi. Będziemy 
o to prosić w Modlitwie Pańskiej, którą za chwilę wspólnie odmówimy. Ojcze 
nasz! Przyjdź królestwo Twoje: królestwo miłości, jedności i pokoju! 
Kończąc to przemówienie, jeszcze raz dziękuję obecnym za możliwość tego spo-
tkania i serdecznie wszystkich pozdrawiam.” 

Skoczów, 22 maja 1995 

Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego 

Zebrała: Agata Trojanowska 

Cytaty papieskie: 

Miłość do ojczyzny: 
• „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych poko-
leń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpo-
wiedzi!”  

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, 
czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest 
wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.  

Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.  

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)  
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Po lecie przychodzi jesień. Upalne gorąco powoli zamienia się ciepło, czasem 
lekki chłód. Zielone liście zmieniają swą barwę na czerwoną, żółtą, brązową, 
mienią się w ciepłym jeszcze, jesiennym słońcu. Niektóre zaczynają opadać, 
tworząc czerwono- złoty dywan. Jesień może być piękna, jest to okres odpo-
czynku po upalnym lecie oraz czas pracy, gromadzenia zapasów, które pomogą 
przetrwać zimę. Tak zwana "złota jesień" jest dla wielu ludzi najpiękniejszą porą 
roku, gdyż natura mieni się pełnym repertuarem ciepłych barw. Taką "złotą jesie-
nią" w miłości jest okres zaangażowania w utrzymanie związku. W tym czasie 
następuje przekształcenie miłości w trwały związek. Partnerzy świadomie podej-
mują decyzję, czy obecny związek satysfakcjonuje ich na tyle, że chcą w nim 
pozostać. Ludzie samodzielnie kontrolują swoje zaangażowanie. Jego siła, po-
dobnie jak zapasy gromadzone jesienią, może być czynnikiem skutecznie pod-
trzymującym związek w trudniejszych momentach, zaangażowanie jest bowiem 
najsilniejszym składnikiem podtrzymującym uczucie miłości w danym związku. 
Jeżeli czerpanie z uroków stabilnej miłości, tak jak z uroków jesieni, jest połą-
czone z odpowiednią pracą gromadzenia pozytywnych myśli i działań zabezpie-
czających związek, może on trwać długo przy zachowaniu maksymalnego zaan-
gażowania- tworzy się związek kompletny, dzięki czemu para może przetrwać 
zimę, która pojawia w niemal każdym związku. Związek kompletny charaktery-
zuje się obecnością trzech składników- namiętności, intymności i zaangażowa-
nia, jest to forma związku najbardziej zadowalająca partnerów, nasycona pozy-
tywnymi emocjami. 

 Okres zimowy jest czasem kojarzonym z letargiem. Wiele zwierząt chroni 
się przed dotkliwym mrozem i brkiem pożywienia zasypiając w długi zimowy 
sen. Roślinność niemal zamiera- przykrywa ją biały puch, ścina mróz. Niektóre 
ptaki odlatują do cieplejszych krajów w oczekiwaniu na bardziej przyjazne wa-
runki do życia. Nawet pełen zaangażowania związek może wejść- z różnych 
przyczyn- w fazę takiego zimowego uśpienia. Wyróżnia się związek przyjaciel-
ski, czyli taki, w którym wygasła namiętność- taki związek może przetrwać i być 
satysfakcjonujący dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu i podtrzymywaniu in-
tymności. Drugi rodzaj to związek pusty- pozbawiony namiętności i intymności. 
Taki związek kończy się na ogół rozpadem. Jednakże, tak jak po zimie jest wio-
sna, tak i związek może odrodzić się na nowo, jeśli partnerzy stworzyli mu uczu-
ciowe podstawy i oboje tego pragną� 

Agata Trojanowska 

Coraz większą falą rozlewa się na młodzież choroba zwana anoreksją 
lub jadłowstrętem psychicznym. Myślę, że nie tylko lekarz, ale i każdy nauczyciel 
powinien wiedzieć o niej jak najwięcej. Jednak szczególnie czujni powinni być 
rodzice. To oni mają największy kontakt z dziećmi, znają je najlepiej i mogą ob-
serwować w różnych sytuacjach. Niejednokrotnie łatwiej im zauważyć ewentual-
ne zmiany w wyglądzie. Choroba ta, nie do końca poznana, wzbudza wiele wąt-
pliwości. W średniowieczu występowało zjawisko dobrowolnego głodzenia się. /
c.d.s.7/ 

Z notatnika wychowawcy 

Anoreksja, bulimia, ED (ang. eating disorder) Anoreksja, bulimia, ED (ang. eating disorder) Anoreksja, bulimia, ED (ang. eating disorder) Anoreksja, bulimia, ED (ang. eating disorder) –––– niebezpieczeństwo grożące młodzieży niebezpieczeństwo grożące młodzieży niebezpieczeństwo grożące młodzieży niebezpieczeństwo grożące młodzieży  
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Osoby, które siłą woli powstrzymywały się od jedzenia, były powszechnie ak-
ceptowane, a nawet podziwiane. Po śmierci zostały wyniesione do godności 
świętych. Kiedyś anoreksję mógł wyzwalać i usprawiedliwiać kult Boga, dziś – 
kult ciała.  

Choroba zaczyna się całkiem niewinnie, powoli, początek jest trudny 
do uchwycenia. Anoreksja pojawia się 15 razy częściej wśród dziewcząt niż 
wśród chłopców, w większości przypadków w okresie dorastania i dojrzewania, 
czyli między 10 a 15 rokiem życia. Często anorektyczka odmawia przyjęcia 
nowej roli, nie zgadza się na kobiecość. Próbuje zatrzymać fazę przemiany; 
chroniąc się przed dorosłością, przyjmuje na powrót postać dziecka, wycofuje 
się w bezpieczne, znane obszary. Zdarza się jednak, że pierwsze objawy jadło-
wstrętu występują u kobiet po 40 roku życia. Chorobie sprzyja obowiązująca 
moda, narzucając ideał szczupłej sylwetki. Powszechne jest przekonanie, że 
tylko takie osoby mają szansę na przebicie się i sukces. Tak więc pod wpły-
wem mediów, prasy dziewczyna postanawia zrzucić kilka kilogramów, by stać 
się podobną do długonogich modelek czy aktorek. Zaczyna stosować różno-
rodne diety, a lęk przed przybraniem na wadze nie pozwala jej się skupić na 
niczym innym jak tylko na myśleniu o jedzeniu i liczeniu kalorii. Na początku 
odchudzanie może dawać niesamowitą satysfakcję. Dziewczyna czuje się lek-
ka, zgrabna i atrakcyjna. Udziela się towarzysko, chodzi na imprezy, dyskoteki. 
Nie jedząc, czuje się silna, ma kontrolę nad swoim ciałem. Zakłada na przy-
kład: schudnę pięć kilogramów, a potem jeszcze dwa kilogramy, jeszcze kilo-
gram. Strasznie trudno z tego zrezygnować, bo byłby to powrót do zwyczajno-
ści. Osoba taka zaczyna się izolować, odcina się od znajomych, unika posiłków 
spożywanych wspólnie z rodziną, wykręcając się niewinnymi kłamstewkami 
(„już jadłam”, „nie jestem głodna”). Coraz bardzie ogranicza ilość przyjmowa-
nych pokarmów, początkowo odrzucając te, które uważa za „tłuste” lub tuczą-
ce. W dalszych stadiach choroby spożywa tylko owoce, warzywa i mięso, które 
zostało kilka razy wcześniej wygotowane. W krańcowym stadium pije tylko wo-
dę. Uważa, że oblizanie łyżki to byłoby obżarstwo, które nie mieści się jej w 
głowie. Bardzo obawia się przyrostu wagi. Towarzyszy temu zaburzone przeży-
wanie rozmiarów i kształtów ciała. Wychudzony szkielet ocenia jako zbyt gruby. 
W celu oceny wagi oraz rozmiarów waży się po kilka razy dziennie, mierzy ob-
wód poszczególnych części ciała. Osoby takie często twierdzą, że chciałyby 
już przestać się odchudzać, ale same tego zrobić nie potrafią. Jadłowstrętowi 
często towarzyszy depresja. 

Małgorzata Goszczycka 

 

Więc w mroku jest tyle światła, 
ile życia w otwartej róży, 
ile Boga zstępującego 
na brzegi duszy.  — Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 

Poezje wybrane  
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              SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA               SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA               SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA               SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA     

                    Błogosławiona Krew Jezusowa! 

 

„Bóg jest Miłością” (1J 4,16) 

 

 Ta prawda towarzyszy nam kaŜdego dnia i 

wciąŜ na nowo zaprasza nas do odkrywania śladów 

BoŜej miłości w naszym codziennym Ŝyciu. Zapra-

sza nas do dawania świadectwa Bogu, który kocha nas nieskończenie i pra-

gnie, byśmy takŜe i my starali się o taką miłość, abyśmy Ŝyjąc w miłości wza-

jemnej uświęcali siebie i otaczający nas świat. 

NiezaleŜnie od miejsca naszego przebywania, niezaleŜnie od stanu i wieku, 

moŜemy kochać, zawsze kochać i sprawiać, Ŝe Pan 

Bóg będzie zstępował, by zamieszkać w nas i pomię-

dzy nami, by królować w naszych sercach, w na-

szych rodzinach, w pracy, czy szkole…   

Niech ta pewność, Ŝe jesteśmy ukochani miłością 

nieskończoną i bezwarunkową, będzie źródłem rado-

ści i pokoju, wytrwałości i wierności w czasie pracy, 

oraz źródłem niespoŜytej siły w tym nowym, rozpo-

czynającym się roku szkolnym.  

Człowiek jest wezwany do obcowania z Bogiem,  

do przyjaźni. Bóg chce być z nim blisko. 

Chce go uczynić powiernikiem swoich planów. 

Chce go uczynić uczestnikiem swojego życia. 

Chce go uszczęśliwić sobą. 
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Sprawiedliwość społeczna 

Człowiek dzisiejszych czasów często przejawia roszczeniowe postawy 
wobec innych ludzi, wobec społeczeństwa- wychodząc z założenia, że prawa i 
dobra społeczne "należą mu się" bez względu na własny wkład w życie społecz-
ne i tworzenie dóbr materialnych czy duchowych. Jednym z efektów takiej posta-
wy jest brak zaangażowania czy choćby zauważenia potrzeb społeczności do 
której przynależy- również tej najbliższej, jaką jest społeczność sąsiedzka czy 
parafialna- przy jednoczesnym wymaganiu, aby owa społeczność w pełni zaspo-
kajała jego indywidualne, prywatne potrzeby. Człowiek tego typu nie odczuwa 
potrzeby bezinteresownego działania na rzecz swojej wspólnoty, a wszelkie pró-
by zachęcenia go do brania czynnego udziału czy wspomagania różnych akcji 
organizowanych przez tą wspólnotę, odbiera jako naruszanie jego prywatności i 
wykorzystywanie jego czasu czy pieniędzy na cele, które osobiście go nie doty-
czą. Jednocześnie, w trudnych chwilach czy osobistej potrzebie, nie czuje skrę-
powania, aby się do owej wspólnoty zwrócić o pomoc- czy wręcz tej pomocy 
wymagać. Po drugiej stronie można wymienić ludzi w pełni zaangażowanych i 
aktywnie działających dla dobra innych, rzadko proszących o coś dla siebie- 
ludzi poświęcających się idei bezinteresownej pomocy i wsparcia działań ko-
rzystnych dla społeczności przy minimalizowaniu swoich osobistych potrzeb. 
Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi typami występują ludzie w różnym stopniu za-
angażowania w działania wspólnotowe. Prawdopodobnie każdy z nich- w razie 
potrzeby i na miarę możliwości społeczności- znajdzie pomoc i wsparcie. Na 
pewno należy wyznawać w swoim życiu zasadę pomagania bliźniemu bez 
względu na warunki, jednakże czy taką sytuację można określić jako społecznie 
sprawiedliwą? Co powinien zmienić w sobie człowiek bliższy pierwszej 
z wymienionych kategorii,  który chciałby nauczyć się nie tylko brać, ale też da-
wać? Z drugiej strony czy wymaganie poświęcenia czasu, energii i pieniędzy na 
rzecz innych ludzi nie narusza ludzkiej wolności i niezależności? 

Odpowiedzi należy szukać w sobie oraz w mądrych księgach. Na po-
czątku warto zastanowić się, czym jest sprawiedliwość społeczna. Według Pla-
tona sprawiedliwość jest cnotą zależną od kierowania się trzema innymi cnota-
mi- mądrością, męstwem i umiarkowaniem. Mądrość jest cnotą moralną wyra-
żającą się umiejętnością dobierania właściwych środków prowadzących do celu. 
Jest zasadą doskonalenia postępowania człowieka. Rozum dostarcza człowie-
kowi elementy osądu i kryteria oceny. Człowiek roztropny korzysta ze swojego 
rozumu oraz zasięga rady u innych. 

Męstwo jest cnotą moralną polegającą na umiejętności podjęcia dobrej 
decyzji mimo niesprzyjających uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych. Cnota męstwa czyni człowieka zdolnym do stawienia czoła próbom 
i narażenia się na nieprzyjemne konsekwencje w mię wyższych wartości. 
Umiarkowanie jest cnotą moralną polegającą na używaniu rozumu dla panowa-
nia nad własnymi instynktami i potrzebami. Umożliwia korzystanie z dóbr mate-
rialnych zgodnie z ich celem, zapewnia panowanie woli nad popędami, stawia 
granice pragnieniom. Według Chaima Perelmana istnieje pięć rodzajów sprawie-
dliwości społecznej:  C.d.s. 10 
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1.każdemu to samo (jednakowe traktowanie ludzi) 

2.każdemu według jego zasług (powstaje pytanie- jak te zasługi mie-
rzyć?) 

3.każdemu według jego dzieł (według efektów działań jednostki, nie 
wkładu pracy) 

4.każdemu według potrzeb (równość w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb, prowadzi do problemów wynikających ze zróżnicowania potrzeb i kwe-
stii ich finansowania) 

5.każdemu według pozycji (zakłada dystrybucję dóbr według pozycji 
społecznej). Niektórzy politolodzy wymieniają szósty rodzaj: 

6.każdemu według tego, co przyznaje prawo (co prawo powinno przy-
znawać? -pytanie bez odpowiedzi) 

Na temat pojęcia sprawiedliwości dyskutowano tysiące lat temu, rozu-
mienie sprawiedliwości zmienia się wraz z epoką czy koncepcją filozoficzną. 
Warto pamiętać, że- jak przypomina papież Benedykt XVI- "Prawda i sprawiedli-
wość winny być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności"  ("Spe salvi"). Zda-
nie to daje częściową odpowiedź na ostatnie z postawionych pytań- od wolności 
i niezależności ważniejsze są takie wartości jak prawda i sprawiedliwość, przy 
czym "sprawiedliwość w sensie religijnym jest cnotą moralną, która polega na 
stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy" (KKK 
1807). Człowiek otrzymał wolną wolę, posiada wolność wyboru, niestety często 
zachłystuje się tą wolnością i zaczyna w swoich wyborach i działaniach podda-
wać się wygodzie i potrzebom cielesnymi, a powinien kierować się "samą tylko 
sprawiedliwością" (Przyp. 21,21), jako że wolność wyboru związana jest z odpo-
wiedzialnością: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczę-
ście. [�] Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując 
Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie 
i długie trwanie twego pobytu na ziemi. (Pwt 30, 15. 19-20). Wolność ograniczo-
na jest jej efektem- czy skutkować będzie dobrem, czy złem? Wszystko mi wol-
no, ale nie wszystko jest pożyteczne (1 Kor 6, 12). Dlatego też warto się zasta-
nowić, czy nie zagubiliśmy się w swojej wolności, czy nasze słowa i czyny są 
sprawiedliwe, zgodne z chrześcijańskimi zasadami, czy prowadzą ku dobru 
wspólnemu, tak abyśmy nie tylko wymagali i brali w potrzebie, ale przede 
wszystkim dawali coś od siebie, bezinteresownie.  

Monika Sowińska  

[...] 
Panie Boże, 

Nie wiem, dokąd mnie prowadzisz. 

Nie wiem nawet jak będzie wyglądał 

mój jutrzejszy dzień, następny tydzień 

lub następny rok. 

 

Kiedy staram się mieć otwarte dło-

nie, 
ufam, że włożysz w nie swoją rękę 

i zaprowadzisz mnie do domu. 
Dziękuję Ci Boże, za Twoją miłość. 
Dziękuję Ci. 

Amen 
 

H. M. Nouwen, Otwarte dłonie 
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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, 

   od 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  

Koło Gospodyń Wiejskich - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1600  

Schola - termin do ustalenia  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA czynna w dzień powszedni po każdej Mszy św. (ok. 1830) 

Tel. plebania - 024/264 45 58 i 507 11 95 11, siostry -  024/265 62 59. 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu wrześniu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam 
mieszkańców naszej parafii z następujących ulic i miejscowości: 

• z ulicy  Jaśminowej (od początku ulicy do ul Słonecznej) na 3 września,  

• z ulicy Jaśminowej (dalsza część ulicy od ul Słonecznej) i Różanej na 10 
września,  

• z ulicy Lipowej 17 września,  

• z ulic: Płockiej i  Krańcowej na 24 września,  

• z Boryszewa Starego na 1 października,   

• ze Stróżewka od Państwa Janiaków do skrzyżowania na 8 października.  

 Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwo-
ści zatroszczyła się o kwiaty. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie 
potrzeb i za dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

W wrześniu proszę rodziców dzieci komunijnych i kandydatów do bierzmowania 
o odbiór kart informacyjnych (zakrystia/kancelaria). W październiku rozpocznie-
my coroczne miesięczne spotkania. Bardzo proszę o poważne potraktowanie 
naszych spotkań i aktywny udział w nich. Kandydaci do bierzmowania otrzymują 
oprócz karty informacyjnej także indeks.   

I komunia św. i Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu odbędzie się w 
naszej parafii 13 maja 2012 r.  

Termin udzielenia sakramentu bierzmowania zostanie podany w późniejszym 
terminie, po ustaleniu z Kurią Diecezjalną. Przypominam kandydatom do bierz-
mowania o prywatnym przygotowaniu się do tego ważnego wydarzenia, jakim 
jest przyjęcia sakramentu bierzmowania.  

Ks. proboszcz  

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.  

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.  

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.  

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)  


