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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Śpieszmy się  ks. Jan Twardowski    
 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon głuchy 

tylko co nieważne jak krowa się wlecze  

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje  

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego  

 

                Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna  

               zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 

               przychodzi jednocześnie jak patos i humor  

               jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej  

               tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu  

               jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon  

               żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 

               chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć  

               kochamy wciąż za mało i stale za późno  

 

                              Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze  

                              a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny  

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą  

 

wybrały: 

Ewa Balska i Beata Nowak 

www:parafiawww:parafiawww:parafiawww:parafia----rogozino.eurogozino.eurogozino.eurogozino.eu 
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 Pod tym tytułem rozpoczynamy cykl  felietonów: o miejscowościach należących  do 
naszej  parafii,  o ich mieszkańcach , o  historii dawnej i najnowszej, o naszych małych i 
większych sprawach społecznych. Gdy będziemy spacerować po niektórych  naszych ulicz-
kach należałoby zabrać ze sobą kalosze,  po innych – zwłaszcza wieczorem - dobrą latarkę. 
Cóż, takie  uroki mieszkania na wsi... Będziemy przekraczać progi budynków  użyteczności 
publicznej, poznawać  ludzi,   zaglądać dyskretnie na podwórka mieszkańców jeśli coś nas 
tam  szczególnie zainteresuje  oraz jak podczas prawdziwego spaceru, będziemy cieszyć 
oczy otaczającą przyrodą, gawędzić i nieco  narzekać.  

 Wybierając się na wycieczkę zabieramy zwykle ze sobą przewodnik,  dla nas będzie 
nim książka pt. „Sklepienie i kamień”  pana Waldemara Hinca -syna patrona szkoły. Pierw-
sza i zapewne  na wiele lat  jedyna książka o Rogozinie i okolicy, Prawdziwie bezcenna dla 
współczesnych mieszkańców, wydana niestety tylko  w kilkudziesięciu egzemplarzach. 
Szkoda, bo -  moim zdaniem - powinna też się znaleźć  w bibliotece, być  dla młodzieży lek-
turą  i  trafić  na pamiątkę do rąk każdego ucznia, który opuszcza  mury naszej szkoły (do 
tego potrzebne są finanse ale pracujemy nad tym!). Jest to książka  jedyna w swoim rodzaju, 
gdyż każdy egzemplarz jest opatrzony dedykacją autora,  i jak na razie  otrzymuje się ją 
bezpłatnie .  Po tym  przydługim wstępie zacznijmy wreszcie  spacer od centrum  wsi,   któ-
rym niewątpliwie jest  tętniąca  codziennym życiem a nie będąca w zasobach gminy( o czym 
może nie wszyscy wiedzą), działka  ze  sklepem tzw. „drewniakiem” i sąsiadująca z nią nie-
zabudowana  parcela.   

 W ich sąsiedztwie przy  ulicy  jest zabytkowa , zadbana  i odnowiona  przez gospo-
darne rogozinianki  przydrożna kapliczka, nieodzowny element krajobrazu Mazowsza. 
Kapliczki stanowią wyraz wiary mieszkańców i pełnią ważne funkcje historyczno-kulturowe. 
Kapliczki, krzyże, figurki to świadectwo naszej tożsamości kulturowej. Zachowane do dziś w 
terenie są przykładem ogromnego przywiązania do Boga i Ojczyzny, ukazują  także kunszt 
twórców ludowych. Umiejscawiano je przy rozstajach dróg, polanach, obrzeżach wsi. Sta-
nowią relikt przeszłości. Dziś spotykamy je przy gospodarstwach i w ogródkach przydomo-
wych. Na terenie parafii znajduje sie kilka kapliczek: kamiennych, murowanych, w formie 
żelaznych i drewnianych krzyży. Ta z  centrum to dzieło z połowy  XIX- wieku,  inne są 
przedwojenne, Ich fundatorami, wykonawcami są mieszkańcy, właściciele domostw. Niektó-
re z nich chroniły i ostrzegały przed kataklizmami czy chorobami. Są wyrazem wdzięczności 
za otrzymane łaski. Budowano je w okresie klęsk, tragedii narodowych, zarazy czy epide-
mii. Te występujące w formie krzyża  o podwójnych ramionach, nazywane są KARAWAKA. 
Najbardziej popularnym tematem mazowieckich kapliczek (naszej też) była i jest postać 
Matki Boskiej Skępskiej. Ta ludowa rzeźba przedstawia NMP w charakterystycznej koronie, 
stojącą na półksiężycu, ze złożonymi w modlitwie dłońmi, okryta jest obszernym, wzorzy-
stym płaszczem. Takie ludowe przedstawienie Królowej Mazowsza wzorowane było na 
figurze ze skępskiego kościoła (znajdującego się w ziemi dobrzyńskiej). Madonnę tę ota-
czano na Mazowszu i Kujawach wielkim kultem, do Sanktuarium Maryjnego w Skępem 
odbywają się pielgrzymki . Nasza kapliczka należy do  najbardziej znanych w terenie wraz 
kapliczką z Wilkanowa i Bodzanowa.  

 Wróćmy do  „ zabytkowego drewniaka”. Myślę, że nawet najstarsi mieszkańcy na-
szej wsi potwierdzą,  że odkąd pamiętają zawsze był tu sklep żelazny. Budynek  i plac 
przed nim do linii ulicy  są własnością Spółdzielni Techniczno Usługowej (STU) z Płocka. 
Obecnie w/w „drewniak” zmienił nieco swój wygląd, gdyż najemca zadbał o niego i odnowił 
front. Jednak plac, na którym stoi wątpliwego uroku sklep, przypomina klepisko pokryte 
dołkami i nierównościami. Goście Rogozina dziwią się, że coś takiego może straszyć w tak 
ładnej miejscowości. Równie nieestetycznie wygląda ruina po dawnym GS-skim spożyw-
czaku po drugiej stronie ulicy Mazowieckiej (również własność STU).  /c.d. s. 4/ 

Spacerkiem po okolicach naszej parafii 
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Pokoloruj obrazek 

                                                                      Rys. Małgosia Jankowska 

to wartość najbardziej odpowiedzialna i najbardziej delikatna; najbardziej pożądana i 
wzbudzająca największe obawy; mogąca dostarczyć najwięcej satysfakcji i jednocześnie 
najwięcej przykrości. Ale, pomimo wszystko, powinniśmy uczyć wolności. 

Autobus i pociąg 
 Na pasażerów pociągu oczekiwał autobus, stojący obok stacji kolejowej. Pociąg 

zjawił się na stacji punktualnie o godzinie 9 i kiedy podróżni przesiadali się do autobusu, 

pociąg i autobus pogrążyli się w rozmowie.  

- Drogi Autobusie, ty możesz robić to, na co masz ochotę. Jeździsz jak chcesz i gdzie 
chcesz. Jeśli masz ochotę skręcić w lewo lub w prawo, to nikt ci tego nie zabroni, jesteś 
naprawdę wolny. Ale z ciebie szczęściarz! Ja zawsze muszę być posłuszny szynom. Co 
to byłoby za nieszczęście, gdybym wyskoczył z torów, które na zawsze znaczą moją dro-
gę!  

-Masz rację, drogi przyjacielu! Mogę wybrać moją drogę i zmieniać ją, kiedy zechcę. Mo-
gę odkrywać nowe miejsca, odległe horyzonty. Mogę nawet, jeśli mam ochotę zatrzymać 
się na zielonej łące i odpocząć chwilę. To pewne, ale nie wszystko jest takie piękne. 
Wiesz, ile niebezpieczeństw czeka na mnie w każdej chwili? /c.d. s. 4/ 

Bajka, nie bajka... 
Wolność 
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Muszę mieć oczy dookoła głowy, bo inne pojazdy atakują mnie ze wszystkich stron. A co 
by było, gdybym się zagapił? Gdybym wypadł z drogi? Jakbym za bardzo zjechał na pobo-
cze? Jakby mnie oślepił pojazd jadący z naprzeciwka? Mogłaby nastąpić wielka katastrofa. 

 -To prawda, nie pomyślałem o tym. Moja zależność od szyn zmniejsza moją wol-
ność, ale zwiększa bezpieczeństwo. Mogę jechać bardzo długo z zamkniętymi oczami i 
zawrotną prędkością i nigdy nie wypadnę z szyn. Nie jestem panem swojej drogi, mój roz-
kład układają inni, a moje wątpliwości na skrzyżowaniu rozwiązują za mnie zwrotnice. 

 -Tak, stary pociągu. Myślimy tak jak ludzie, wiesz? Im więcej wolności, tym więcej 
niebezpieczeństw, im większe zagrożenia, tym większa odpowiedzialność. Cena, którą 
trzeba płacić za wolność jest wysoka, ale warto to robić. 

 Dialog został przerwany przez gwizd szefa stacji, który zasygnalizował odjazd eks-
presu z Madrytu do Barcelony. W tym samym czasie, ktoś w autokarze zapytał: „Przez 
jakie miejscowości będziemy przejeżdżać?” 

 Wolny jest ten, kto myśli. Zatem pierwszym krokiem do uczynienia naszych dzieci 
wolnymi, jest nauczenie ich myślenia, kształtowanie zmysłu krytycznego, by nie podążały  
bezmyślnie za innymi. Wolność jest niebezpieczna. Jeśli będziemy uczyli wolności jako 
jedynej i najwyższej wartości, to możemy ukształtować istotę aspołeczną. Rozmawiajmy z 
naszymi dziećmi otwarcie. Przedstawiajmy im  plusy i minusy każdego działania. Zdanie 
„ty decydujesz” jest wyzwaniem dla zdolności samostanowienia, a „pomogę ci wybrać” – 
naszą powinnością spowodowaną naturalnym brakiem umiejętności podejmowania decy-
zji.  Proponujemy alternatywy. Wolność istnieje wtedy, kiedy mamy możliwość wyboru. 
Można wybierać nie tylko pomiędzy dobrem, a złem, pomiędzy kilkoma dobrymi alternaty-
wami.  Nauczenie bycia wolnym to także nauka akceptowania błędów i umiejętność ich 
naprawy. Musimy nauczyć  skruchy i  poszanowania innych. Szanujmy prawo dziecka do 
popełniania błędów i uczmy je respektować to prawo u innych.  Podejmujmy wspólne de-
cyzje,  doceniając opinie i upodobania innych. Kiedy różnimy się gustami, starajmy się 
znaleźć rozwiązanie, które maksymalnie usatysfakcjonuje wszystkich. Nie jest to łatwe, ale 
wspólne poszukiwanie konsensusu stanowi świetną lekcję współżycia społecznego. Uza-
sadniamy nasze nakazy i odrzucamy autorytarne nadużycia. Kiedy należy narzucić dziec-
ku naszą decyzję pomimo jego sprzeciwu, powinniśmy w miarę możliwości objaśnić mu 
racjonalność naszego nakazu. Musimy wyjaśnić, że nie działamy autorytarnie, lecz kieruje-
my się wyłącznie odpowiedzialnością za jego dobro.  

 opracowała Beata Kapowicka 

Prośby, monity radnych i wójta skierowane do rezydujących w Radzanowie   członków  tej 
spółdzielni  a także  do samego prezesa  pozostają bez echa, cóż „wolnoć Tomku w swo-
im  domku”. Dziwne wydaje się tzw. budowanie marki bądź co bądź poważnej firmy jak 
STU. Przekornie mówiąc zupełnie ciekawie komponowała się  wielka góra śmieci   na tle 
GS-skiego spożywczaka,   mozolnie budowana pod osłoną nocy przez co niektórych oko-
licznych mieszkańców i przy dużym wsparciu  przejezdnych. Czegóż tam nie było: trawa z 
ogródka , resztki żywności, pieluchy, materiały budowlane, kartony, sedesy a na koniec 
ktoś dla dopełnienia tej śmiecioplastyki dowiózł  całkiem spory kawałek samochodu. Teraz 
ci „śmieciowi artyści” przenieśli się ku utrapieniu strażaków pod remizę OSP. 

Chciałoby się wołać: Ludzie  co  robicieE !!!!! 

  Ale jest nadzieja, bo znajdowane są  już w tych śmieciach  fragmenty  faktur i ra-
chunków z adresami pseudo-dekoratorów. Obiecuję, że „podziękowania”  ich nie ominą.    

Krzysztof Czerwiński 
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Cytat na listopad 2011Cytat na listopad 2011Cytat na listopad 2011Cytat na listopad 2011    
Modlitwa jest życiem. [...] Gdy nasze życie coraz bardziej staje się modlitwą, docho-

dzimy nie tylko do głębszego zrozumienia siebie i bliźniego, ale także zyskujemy lepsze 
wyczucie pulsu świata, w którym żyjemy. Jeżeli naprawdę się modlimy, nie możemy unik-
nąć krytycznych pytań dotyczących wielkich problemów, 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 powolne 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. 

Modlitwa prowadzi nas do zobaczenia nowych ścieżek i usłyszenia nowych melodii 
rozlegających się w powietrzu. Modlitwa jest oddechem naszego życia, który daje nam 
możność pójścia i zamieszkania tam, gdzie chcemy, i znalezienia wielu znaków, które 
wskazują drogę do nowej krainy. Modlitwa nie jest tylko niezbędnym fragmentem dzienne-
go rozkładu zajęć chrześcijanina lub źródłem oparcia w razie potrzeby, nie ogranicza się 
też do niedzielnych poranków lub pory posiłków. Modlitwa jest życiem. Jest jedzeniem i 
piciem, działaniem i odpoczynkiem, nauczaniem i uczeniem się, bawieniem się i pracowa-
niem. Modlitwa przenika każdy aspekt naszego życia. Jest to nieustanna świadomość, że 
Bóg jest wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, zapraszając nas zawsze do większej bliskości i 
celebrowania Boskiego daru życia. 

Życie modlitewne jest w końcu życiem z otwartymi dłońmi, w którym nie wstydzimy się 
naszej słabości, ale wiemy, że lepsze jest dla nas prowadzenie przez Kogoś Innego, niż 
staranie się o utrzymanie wszystkiego w naszych rękach. 

[...] 

Panie Boże, 

�ie wiem, dokąd mnie prowadzisz. 

�ie wiem nawet jak będzie wyglądał 

mój jutrzejszy dzień, następny tydzień 

lub następny rok. 

Kiedy staram się mieć otwarte dłonie, 

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 

 
Wyszukała:  Agata Trojanowska 
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"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczy-
wistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta" (Jan Paweł II) 
 Wiara w Boga jest sprawą bardzo indywidualną i osobistą. Zdarza się, że człowiek 
nabywa tej wiary w trakcie nastoletniego czy dorosłego życia, dzięki poznaniu 
"odpowiadającej" mu religii czy na skutek wstrząsających przeżyć. Jednakże najczęstszym, 
głównym źródłem religijności jest pierwotna rodzina- dziadkowie, rodzice, rodzeństwo. Oczy-
wiste jest, że małe dziecko wychowujące się w religijnym domu, poznaje wiarę swoich rodzi-
ców tak jak uczy się ich przekonań i poglądów na inne tematy. Ciekawe jest jednak to, że 
dzieci bez względu na wyznanie rodziców czy poziom ich religijności, już w wieku przedszkol-
nym wykazują silne zainteresowanie sprawami duchowymi. Początkowo podchodzą do wiary 
bardzo emocjonalnie i osobiście- nie tylko do wiary w Boga, ale też w św. Mikołaja czy inną 
postać charakterystyczną dla kultury danej społeczności. Wiara okazywana przez przedszko-
laki jest często całkowita i bezkrytyczna, a ich wyobrażenia mają charakter antropomorficzny- 
"widzą" Boga jako potężną postać ludzką, wszechmocną i interesującą się każdym dzieckiem 
z osobna. Interesujące są pytania, jakie zadają dzieci na temat Boga. Dotyczą one początko-
wo samych konkretów- czterolatki pytają na przykład do kogo jest podobny Bóg albo jakie 
ciasto lubi, pięciolatki chcą się dowiedzieć, gdzie Bóg mieszka i czy można do niego zadzwo-
nić. Sześciolatki podchodzą bardzo osobiście do kwestii wiary, dużo rozmyślają na temat 
religii, lubią się modlić, uwielbiają rytuały towarzyszące mszom, modlitwie, chętnie słuchają 
opowiadań o Bogu.  
 "Dzieciństwo to czas niezwykłej wrażliwości duszy, a reakcja Dziecka na Słowo Boże 
objawia się najczęściej w postaci radości i poczucia godności".  
 Warto wykorzystać ten okres fascynacji Bogiem, aby kształcić odpowiednią moralność 
u dziecka- opowiadaniami, przypowieściami opowiadanymi w sposób dostosowany do wieku 
dziecka, a przede wszystkim swoim przykładem- dzieci uczą się głównie poprzez naśladowa-
nie. Chętniej będą szukały kontaktu z Bogiem i rozwijały się duchowo, gdy będą widziały, jak 
robią to ich rodzice. Okres przedszkolny jest czasem szczególnej wrażliwości dzieci na życie 
duchowe oraz szczególnej podatności na przejmowanie wzorców zachowań prezentowanych 
w rodzinie. Jest to ważny czas również z tego powodu, że już u siedmiolatków pojawia się 
sceptycyzm, dzieci zaczynają mieć wątpliwości, szukają dowodów- w tym wieku następuje 
zmiana stosunku do religii z uczuciowego na intelektualny. Należy jednak pamiętać, że do-
ciekliwe, nieraz natarczywe pytania dziecka w tym wieku nie są przejawem buntu ani nasta-
wienia przeciwko religii, Bogu. Dziecko po prostu chce wszystko wiedzieć, a takie pytania są 
wyrazem jego zainteresowania religią oraz dojrzałości do samodzielnego zgłębiania wiedzy 
na ten temat. Ośmioletnie dzieci zaczynają powoli rozumieć, że dusza jest czymś innym niż 
ciało- i tylko ona idzie do nieba. Od tego wieku postawy religijne dzieci ulegają znacznemu 
zróżnicowaniu i w dużej mierze zależą od tego, jak mocno życie religijne było obecne na co 
dzień w ich domu oraz od postaw otoczenia. Jednakże u większości dzieci wiara przestaje  
być bezkrytyczna, pojawia się coraz więcej wątpliwości i pytań- na które należy odpowiadać 
wykorzystując całą swoją wiedzę i zaangażowanie, jeśli nie chce się stracić zaufania dziecka 
i jego zainteresowania tak ważnymi sprawami. Dzieci, dla których religia nadal zostanie waż-
na, odchodzą od myślenia konkretnego na rzecz kategorii abstrakcyjnych. Potrafią oderwać 
się od obrazu Boga jako istoty takiej jak człowiek, lepiej rozumieją moralny przekaz swojej 
religii, pełniej angażują się w życie duchowe.  
"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do czło-
wieka". (Jan Paweł II) 
          Monika Sowińska 
na podstawie: 1.Ilg F., Ames L., Baker S., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Gdańsk 
2007. oraz www.bycrodzicami.pl 
 

Wiara małego dzieckaWiara małego dzieckaWiara małego dzieckaWiara małego dziecka    
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 Pewnego dnia zorganizowała loterię fantową, a innym razem włożyła stare 
rzeczy swojej mamy i przebrana za żebraczkę chodziła od domu do domu, by 
uzbierane pieniądze dać księdzu proboszczowi dla biednych. Wszyscy ją kochali 
– wspominała matka – ona była wybrana i najlepsza z dzieci. Pokorna i cicha, 
chętna do każdej roboty i do pomocy wszystkim, a jednocześnie wesoła i zawsze 
uśmiechnięta.  

        Dobroć małej Helenki, jej wrażliwość  na Boga i ludzi oraz wielkie posłuszeń-
stwo zauważali nie tylko rodzice. Macie dobre, pokorne dziecko i takie niewinne – 
chwaliła Helenkę sąsiadka Marianna Berezińska – Ach, ta Kowalska to ma takie 
dziecko wybrane – mówiła we wsi. Rodzeństwo i rówieśnicy też dostrzegali w ma-
łej Heli kogoś, kto inaczej myślał, stronił od wiejskich zabaw, lubił modlitwę i 
książki o świętych. Od najmłodszych lat miała pociąg do opowiadania nam o 
świętych, pielgrzymach i pustelnikach, jedzących tylko korzonki, jagody i miód 
leśny – wspominał jej brat Stanisław – Chcąc ojcu sprawić radość, brała ze 
skromnej domowej biblioteczki żywoty świętych lub inne pobożne książki i czytała 
je głośno. Poznając los pustelników i misjonarzy tak sobie w pamięć wszystko 
wbiła, że na drugi dzień, pasąc bydełko, dosłownie przekazywała zapamiętane 
historie nam i innym. Mówiła nam dzieciom, że gdy wyrośnie, pójdzie do klaszto-
ru, a my śmialiśmy się z tego. Nie rozumieliśmy jej. 

Gdy w 1917 roku – po wyzwoleniu tych terenów spod zaboru  rosyjskiego – w 
Świnicach Warckich zorganizowano podstawowe nauczanie, Helenka poszła do 
szkoły. Czytać już umiała, bo nauczył ją ojciec, ale w szkole miała okazję, by cze-
goś więcej się dowiedzieć. Zdolna, bez  trudności przyswajała sobie wiedzę, ale 
po niecałych  trzech latach szkołę  musiała opuścić, by w niej zrobić miejsce 
młodszym dzieciom. Ponieważ w do-
mu się nie przelewało, wzorem star-
szych sióstr poszła na służbę do za-
możnych rodzin.   

Helenka ukończyła tylko dwa i pół ro-
ku szkoły elementarnej, ponieważ mu-
siała pracować w gospodarstwie. Jej 
rodziców nie było stać na dalsze 
kształcenie w tym trudnym czasie 
pierwszej wojny światowej. 

Fragmenty wybrała: 

Agata Trojanowska 

św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu  

„Dar Boga dla naszych czasów” 
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 Rogozino coraz częściej jawi się jako miejsce pasjonujących wydarzeń sporto-
wych i kulturowych. Dzięki działaniom społecznym różnych instytucji i osób dzieci 
i młodzież z naszej parafii mają okazję sprawdzać swoją kondycję i ćwiczyć technikę pił-
karską, a także rozwijać swoje talenty muzyczne. Młodzież w wieku podstawowym 
i gimnazjalnym może wylewać na Orliku siódme poty, gdyż co miesiąc organizowane są 
turnieje piłki nożnej o Puchar Orlika finansowany przez Urząd Gminy Radzanowo. Są to 
spotkania pełne zaangażowania i zdrowej rywalizacji, szansa na sprawdzenie swoich 
umiejętności. Oczywiście podstawą wygranej jest porządny trening- możliwy dzięki inicja-
tywie naszej Parafii i Stowarzyszenia Nadzieja dla Wszystkich- młodzi ludzi mogą uczest-
niczyć w sportowych zajęciach przez półtora godziny, dwa razy w tygodniu. Od początku 
roku szkolnego odbyło się już pięć ważnych spotkań piłkarskich: 

12 września 2011- turniej szkół ponadgimnazjalnych o puchar Dyrektora Policealnego 
Studium Medycznego;  oprócz zwycięskiego Rogozina wzięły w nim udział dwie drużyny 
z Płocka; 

 24 września 2011 -turnieju o puchar patrona SP w Rogozinie Czesława Hińca, ponownie 
wygrało Rogozino; 

06 październik 2011- turniej o puchar biskupa dr Piotra Libera w którym pierwsze miejsce 
zajęły dzieci ze Staroźreb, drugie z Radzanowa zaś trzecie z Rogozina; 

16 października 2011- lokalne rozgrywki w piłkę nożną o puchar Premiera Donalda Tuska 
na Orliku w Staroźrebach, pierwsze miejsce Staroźreby, drugie Rogozino, trzecie Góra; 

19 października 2011- turniej organizowany przez ZS Radzanowo- rozgrywki regionalne 
Szkół Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców. 

 Jak widać okazji do przeżywania sportowych emocji jest wiele. Sport daje możli-
wość poprawy samopoczucia dzięki produkcji endorfin- tzw. hormonów szczęścia produ-
kowanych przez organizm między innymi podczas wysiłku fizycznego, która umożliwia 
prawidłowy rozwój psychofizyczny, zapewniaja zdrową rozrywkę, jest okazją do nawiąza-
nia nowych znajomości i poprawienia relacji z rówieśnikami- mają też wiele innych zalet. 
Zachęcamy więc dzieci i młodzież do zainteresowania się sportem- oraz muzyką, równie 
korzystnie wpływającą na zdrowie i samopoczucie. 

Zapraszamy dzieci i młodzież we wtorki od godz. 1600 do 1700 oraz w piątki od godz. 1700 
do 1830 na zajęcia grupowe odbywające się na Orliku, które są prowadzone przez kadrę 
wykwalifikowaną. 

Dziewczęta zapraszamy na zajęcia w koszykówkę w piątki od godz. 1500 do 1630 

 

Ponadto w soboty w godz.900 – 1200 odbywają się próby zespołu muzycznego w którym 
czynnie uczestniczy ok. 25 osób z terenu naszej parafii oraz co również ważne, tworzona 
jest schola, na której zajęcia zapraszamy w piątki od godz.1600 do 1700 do SP w Rogozi-
nie. 

 

Wiadomości przekazał: 

Norbert Pałysa 

Parafia a rozwój młodego człowiekaParafia a rozwój młodego człowiekaParafia a rozwój młodego człowiekaParafia a rozwój młodego człowieka    
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«Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy» (Rt 2, 2). 

Dzisiejsza liturgia wywołuje w naszych oczach obraz żniwa. Zwłaszcza pierwsze czytanie 
ukazuje nam Rut Moabitkę, która wyszła na pole Booza, zamożnego człowieka, aby zbierać 
kłosy za żniwiarzami. Chociaż te żniwa izraelskie różniły się od naszych polskich żniw, to 
jednak z pewnością jest też i podobieństwo, i możemy odwołać się do naszego rodzimego 
doświadczenia. Mając też przed oczyma te polskie żniwa myślimy zarazem o Drugim Syno-
dzie Plenarnym, który dzisiaj ma się zakończyć w tej warszawskiej katedrze. To także są 
jakieś żniwa. Staraliśmy się przez lata prac synodalnych zbierać to, czym zaowocowała gleba 
Kościoła na ziemi polskiej w ostatnich dziesięcioleciach obecnego wieku. Staraliście się to 
wszystko zgromadzić poprzez prace Synodu. Przede wszystkim dostrzec, nazwać po imie-
niu, osądzić, wyciągnąć wnioski. Dziś przynosicie i składacie to wszystko na ofiarę Bogu, tak 
jak po żniwach czynią kosiarze, niosąc snopy skoszonego zboża, pełni ufności, że to, co ze-
brali będzie służyło ku pożytkowi. Tak jak chleb, który wypieka się z dojrzałego ziarna 
w nadziei, że będą tym mogły karmić się idące pokolenia.” 

„Kościół, jako rzeczywistość Bosko-ludzka zanurzony w doczesności, potrzebuje ciągłej od-
nowy, aby mógł coraz bardziej upodabniać się do swojego Założyciela. Ta odnowa jest 
przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, który «mieszka w Kościele i mocą Ewangelii 
utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, prowadząc go do doskonałego zjednoczenia 
z Chrystusem» (por. Lumen gentium, 4).” 

Na zakończenie mojego spotkania z wami w uroczystość tak drogą całemu Kościołowi, za-
wierzam całe dzieło Drugiego Synodu Plenarnego, jego realizację i owocowanie na ziemi 
polskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Jego Matki, która wypo-
wiadając swoje fiat, przyłączyła się bez reszty do ofiary odkupieńczej swojego Syna.” 

Cytaty papieskie: 

Walka o pokój i jedność między narodami: 
• „Każde ludzkie zadanie aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć się w modlitwie.” 
• „Sprawiedliwość i pokój może przynieść tylko oczyszczenie sumień.” 

Zebrała: Agata Trojanowska 

Z notatnika wychowawcy 

Anoreksja, bulimia, ED (ang. eating disorder) – niebezpieczeństwo grożące 
młodzieży (cd.). 

      Bulimia, zwana też wilczym apetytem, dotyka często osób, które stosowały, bez 
efektu, różnego rodzaju diety odchudzające. Zwykle przez przypadek dociera do nich, że 
można bez drakońskich reżimów kalorycznych pozbyć się problemów z nadwagą. Wy-
starczy po posiłku sprowokować wymioty lub zażyć środek przeczyszczający. 

     Do niedawna o bulimii mało kto w Polsce słyszał. Presja kolorowych magazynów lan-
sujących cudowne diety z pewnością przyczyniła się do wywołania zjawiska. Co ciekawe, 
właśnie jednostki ambitne, inteligentne, o skłonnościach do perfekcjonizmu i skrajności 
najbardziej są nim zagrożone. Bulimia najczęściej spotykana jest wśród kobiet młodych. 
Średnia wieku wynosi 20-30 lat. Najczęściej są i chcą być atrakcyjnymi, zadbanymi ko-
bietami. Napady obżarstwa to forma rozładowania kumulowanego stresu. Jedzenie ma 
być antidotum na nieumiejętność rozwiązywania problemów. 

 

Warszawa, 11 czerwca 1999 

Przemówienie na spotkaniu z uczestnikami Synodu Plenarnego 
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Chore pochłaniają góry jedzenia, zwykle olbrzymie ilości bezwartościowego pożywienia. Prze-
ważnie mają od kilku do kilkudziesięciu napadów obżarstwa dziennie. Mogą  przy tym bić rekor-
dy kaloryczności. Potem czują się fatalnie, mają wyrzuty sumienia. W obawie przed otyłością 
prowokują lekami wymioty i biegunkę. Brak kontroli nad takim zachowaniem wywołuje u nich 
poczucie winy. Wstydzą się tego, co robią i oskarżają w skrytości ducha. Dlatego też starannie 
tuszują przed otoczeniem swoje postępowanie. Najbliżsi  mogą miesiącami nie zorientować  się, 
że mieszkają z bulimiczką. Bulimia, choć rzadko zagraża życiu, zmienia osobowość i często jest 
nie do wyleczenia. Podczas wymiotów kwasy żołądkowe uszkadzają szkliwo na zębach. Stają 
się one szorstkie i ostre. Żołądek może powiększyć tak drastycznie swoją objętość, że zagraża 
to jego rozerwaniem. Wymioty powodują powiększenie ślinianek przy uszach, zapalenie przeły-
ku. Blisko 40% chorych ma zaburzenia miesiączkowania. Często bulimiczki uzależniają się od 
narkotyków lub alkoholu. W rodzinach chorych dochodzi do kłótni, konfliktów. Najlepsze wyniki 
w leczeniu tej choroby osiąga się wtedy, gdy terapia jest prowadzona przez endokrynologa, die-
tetyka i psychiatrę oraz obejmuje również rodzinę pacjentki. Bulimia i anoreksja są jak orzeł i 
reszka, dwa tej samej monety. 

ED –ang. eating disorder –jest to zaburzenie polegające na „hulaszczym jedzeniu”, kiedy jed-
nostka nie potrafi  kontrolować potrzeby nadmiernego jedzenia i często obżarstwo utrzymuje w 
tajemnicy. Ludzie z tym zaburzeniem odżywiania nie odczuwają kontroli podczas okresów, w 
których nadmiernie spożywają posiłki. Podczas hulaszczego jedzenia jednostka może jeść dużo 
szybciej niż normalnie, może jeść do momentu aż poczuje dyskomfort, może jeść ogromne ilości 
potraw, kiedy nie jest głodna oraz może jeść w samotności. W przeciwności do bulimii i anoreksji 
nie próbuje pozbyć się z organizmu dodatkowego jedzenia przez wykonywanie czynności, takich 
jak: wymiotowanie lub nadmierne ćwiczenia. Z tego powodu wielu ludzi, którzy cierpią na tę cho-
robę, mają nadwagę. Jednostka może odczuwać wstręt, wstyd oraz poczucie winy podczas hu-
laszczego obżerania się, co w konsekwencji prowadzi do tzw. ciągów obżarstwa. Podobnie jak 
w przypadku anoreksji, ludzie z zaburzeniem polegającym na „hulaszczym jedzeniu” mogą bać 
się utycia, mogą chcieć stracić na wadze oraz nie lubią wyglądu swojego ciała. (E) Choroba 
często rozwija się wkrótce po skrajnej utracie wagi z powodu diety. ED może być trudnym scho-
rzeniem do zdiagnozowania i może być mylone z innymi przyczynami otyłości. Ludzie z ED czę-
sto cierpią na nadwagę, ponieważ utrzymują dietę wysokokaloryczną bez uprawiania ćwiczeń. 
Problemy medyczne są zbliżone do tych, które wynikają z otyłości: wysokie poziomy cholestero-
lu we krwi, wysokie ciśnienie krwi oraz cukrzyca. ED zwiększa  także ryzyko zachorowania na 
serce lub pewne rodzaje nowotworów. Ludzie z ED często cierpią także z powodu depresji.  

 Problemy anoreksji, bulimii i kompulsywnego jedzenia nie sprowadzają się tylko do kwe-
stii wagi, pożywienia czy wymiarów ciała. Zaburzenia te są nierozerwalnie związane z 
konfliktami wewnętrznymi. Jedzenie staje się formą walki z problemami natury psychicz-
nej, jakie trapią nastolatki i ludzi u progu ich dorosłego życia. Podłożem tych zaburzeń są 
problemy uczuciowe, potrzeba określenia własnej tożsamości, negatywny obraz własnej 
osoby, paradoks jednoczesnego odczuwania miłości i nienawiści do własnej rodziny, roz-
wój seksualny czy nieprawidłowości seksualne mające źródło we wczesnym dzieciństwie.  

       Wszystkie te choroby mogą prowadzić do kompletnego wyniszczenia organizmu i czasem 
kończą się śmiercią, najczęściej z powodu samobójstwa lub zaburzeń metabolicznych oraz pa-
tofizjologicznych. Wciąż trwają badania nad przyczynami chorób i możliwościami ich leczenia. 
Jednak większość danych wskazuje na narastanie problemu zaburzeń odżywiania. Młodzi ludzie 
powodowani modą i brakiem doświadczenia mogą spowodować poważne kłopoty ze zdrowiem. 
Rodzice muszą więc zwracać większą uwagę na sposób odżywiania się dorastających dzieci, 
ich rozwój emocjonalny i psychofizyczny, aby w razie potrzeby służyć im pomocą i wsparciem. 

Małgorzata Goszczycka 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu październiku  

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej pa-
rafii przygotowują (sprzątają) świątynię do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc 
zapraszam mieszkańców: 
-  Stróżewko osiedle „Polski Dom” na 5 listopada na 1830,  

- Rogozina z ulicy Wspólnej na 12 października na godz. 1830 

- Rogozina z ulicy Krótkiej na 19 listopada na godz. 1830   

- Rogozina z ulicy Spokojniej (cała) na 26 listopada na godz. 1830,  

- Rogozina z ulicy Morelowej (cała) na 3 grudnia na godz. 1830   

 W okresie Adwentu ze względu na szczególny czas okresu liturgiczne-
go, „czas oczekiwanie na Zbawiciela”, zrezygnujemy z dekoracji kwiatowej 
przed ołtarzem. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za 
dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

Jury konkursu plastycznego "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy" wyróżniło Damian Ko-
walski, ucznia kl. VI naszej SP w Rogozinie. Organizatorem konkursu było Gimnazjum 
nr 3 w Płocku. Na konkurs nadesłano wiele prac z całej Polski. Naszą Szkołę repre-
zentowały prace następujących uczniów: Adam Żabowski, Agnieszka Gralewska, Ju-
styna Jabłońska, Mariusz Zdziemborski, Oliwia Malczyk /wszyscy klasa VI/ i uczniowie 
klasy IV: Kuba Orłowski i Grzegorz Kukawski. Wszystkie prace powstały pod kierun-
kiem nauczyciela plastyki p. Marleny Kącickiej w ramach zajęć koła plastycznego. 
Wręczenie nagród odbyło się 20 października 2011 r. w Gimnazjum nr 3 w Płocku.  

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 

Jan Paweł II w oczach uczniów SP w Rogozinie Jan Paweł II w oczach uczniów SP w Rogozinie Jan Paweł II w oczach uczniów SP w Rogozinie Jan Paweł II w oczach uczniów SP w Rogozinie ———— konkurs plastyczny konkurs plastyczny konkurs plastyczny konkurs plastyczny    

 Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie ogłasza zapisy do Szkol-
nego Koła Krajoznawczo-Turystycznego /SKKT/, pod nazwą „Wytrwali wędrowcy”. W 
ramach swojej działalności koło proponuje: rajdy piesze, naukę zachowania w terenie, 
poznanie miasta i okolic Płocka, aktywny wypoczynek po nauce, naukę przez zabawę, 
działania charytatywne. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych. 

Szkolne koło turystyczne powstało w 2009 roku. Koło może poszczycić najwyż-
szymi osiągnięciami: Trzykrotnie I miejsce w rajdzie „Pieczonego Ziemniaka”, Trzykrot-
nie I miejsce w rajdzie Niepodległości inne.  

Zapisy do koła organizowane są w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w 
Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, od poniedziałku do piątku, w godz. 700-1500. Tel. 24 263 
77 77. mail: sp.rogozino@o2.pl . Strona internetowa: www.sp-rogozino.pl  Opiekunowie: 
Anna Kaźmierczak, Norbert Pałysa (nauczyciele SP 
w Rogozinie). Cały artykuł na tablicy ogłoszeń.  

Szkolne Koło TurystyczneSzkolne Koło TurystyczneSzkolne Koło TurystyczneSzkolne Koło Turystyczne    

Informacje ze SP RogozinoInformacje ze SP RogozinoInformacje ze SP RogozinoInformacje ze SP Rogozino    

Robert Majewski, dyrektor SP Rogozino 

Ks. Proboszcz 

 

 

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt. 1  UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

1800 msza św. 

Śr. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMARŁYCH 

1800 msza św.  

Pi. 4   I PIĄTEK MIESIĄCA 

 

1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Nd. 6 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św.  

Pi. 11  WSPOMNIENIE ŚW. 
MARCINA 

1800 msza św. w intencji Oj-
czyzny 

Nd. 13 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św.  

Nd. 20 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA 

 930 msza św., spotkanie Koła 
Żywego Różańca 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 21-26   1800 msze św.  

Nd. 27 I NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych, 

1130 msza św., spotkanie dla 

Po.-Wt.  28-29   1800 msza św.  

Dzień 

     

Śr. 30  ŚWIĘTO ŚW. ANDRZE-
JA APOSTOŁA 

 


