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TAK TRUDNO 

 
Jezu, tak trudno, trudno czasem kochać drugiego człowieka, 

choć wiemy, że Ty żądasz, by wszystkich miłować. 
Przebaczamy, przemilczamy, świadczymy usługi. 

 
Wciąż niepokój: jak Twoje zlecenie zachować? 

Jak cień idzie za nami wyrzut, że za mało, 
że Twa wola, nasz Panie, jeszcze nie spełniona. 

Stoimy jak na warcie – naprężeni, czujni, 
by wrażliwość bliźniego nie była zraniona. 

 
Tak trudno, Jezu, ludzi niektórych ukochać - 

rażą nas i kaleczą, męczą, denerwują. 
Że tak trudno miłować gniewnych, nieżyczliwych - 
Panie nasz, niech miłosierdzie Twoje nam daruje. 

                                                   Aloiza Wanda Łakowicz, MSF 

 

Ewa Balska, Beata Nowak 

Rys. Malwina Maliszewska 
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Nr 02/63 Spacerkiem po okolicach parafii& 
 
 Już ponad 60 lat służy mieszkańcom Rogozina i okolicznym miejscowo-
ściom  - piętrowy budynek w centrum wsi, w którym obecnie znajduje się poczta, 
biblioteka, filia banku, sklep spożywczy, lokale mieszkalne i jeszcze do niedawna 
ośrodek zdrowia. Budynek ten wraz z przyległą działką należy w 7/8 do zasobów 
gminy i w 1/8 do Banku Spółdzielczego. Budowany był na potrzeby administracji 
ówczesnej gminy Rogozino, lecz czas zweryfikował jego przeznaczenie. 
 Budynek ten jest dla mnie także zapomnianym już świadectwem wielokul-
turowości  naszej okolicy z wcale nie tak odległych czasów. Materiał do jego bu-
dowy (tj. cegły) został na początku lat  pięćdziesiątych ubiegłego wieku pozyska-
ny z rozbiórki świątyni ewangelickiej, a właściwie z domu modlitwy  w Boryszewie 
Nowym(ul. Boryszewska),  która była siedzibą kantoratu, czyli części ówczesnej 
Płockiej parafii ewangelickiej. Ponieważ nasze tereny nie leżały na uczęszcza-
nych w przeszłości szlakach handlowych i komunikacyjnych, z jednej strony nie 
otrzymały impulsu do szybkiego rozwoju (i to pokutuje do dziś), z drugiej zaś 
uniknęły większych pożóg i zniszczeń wojennych. Stosunkowo najsilniejszy roz-
wój tych terenów nastąpił w XIX wieku. Częściowo należy to wiązać z osadnic-
twem niemieckim, zwłaszcza w   podmokłych  okolicach :Białkowa, Boryszewa i 
Rogozina. Ale  zanim  słowo o osadnikach niemieckich,  warto   wspomnieć o ich 
poprzednikach, osadnikach holenderskich zwanych „Olendrami”. Potrafili dzięki 
ciężkiej pracy i posiadanej wiedzy „oswoić” rzekę i wykorzystać jej życiodajną 
moc. W XVI w. ziemie podmokłe traktowane były jako nieużytki, w Polsce nie 
znano technik ich osuszania i zagospodarowywania. To na terenie zamieszkiwa-
nym przez „Olędrów” krajobraz wydaje się bardziej polski niż w innych częściach 
Mazowsza, bo to im w dużej mierze zawdzięczmy krajobrazy z wierzbą w  tle, 
dzięki ich pomysłom można dziś spacerować wiejską drogą gęsto wysadzaną 
wierzbami, tak charakterystyczną i związaną od stuleci z obrazem polskiej wsi. 
Osadnictwo holenderskie to wspaniały przykład, jak można koegzystować z natu-
rą, czerpać z niej wiele korzyści nie niszczyć jej. W dobie rozwoju techniki, taka 
„współpraca” może być dla nas przykładem, jak korzystać z ekosystemu. W wy-
niku migracji w początku XIX w. pierwsi holenderscy osadnicy zostali zdomino-
wani przez osadników pochodzenia niemieckiego. Wzrost liczebny osadników 
wyznania ewangelickiego doprowadził do otwarcia   przez luteranów szkoły w 
Boryszewie (1837r.) oraz wspomnianego już domu modlitwy i cmentarza  
(obecnie. za firmą Drobinex). Obejmujący lata 1880-1902 "Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego..."  zawiera informację, że w Boryszewie był wówczas młyn 
wodny, 3 wiatraki i karczma. Kontakty między osadnikami  i miejscową ludnością 
były dobre, rozwijała się wymiana towarowa i więzi sąsiedzkie, także w dziedzi-
nie kulinarnej (zawdzięczamy tej wymianie popularny do dziś na wielu naszych 
stołach kartoflak lub jego uboższa wersja nagus i wiele innych specjałów). Jed-
nak w czasie okupacji  niektórzy koloniści niemieccy wykazali się wrogością wo-
bec polskich sąsiadów. 
 Podsumowując,  można powiedzieć, że wielokulturowość to  dar, z którego 
trzeba umiejętnie korzystać. Uczy współistnienia, przyjaźni, tolerancji, pomaga w 
rozwoju. Daje siły każdej miejscowości, w której funkcjonuje  

Krzysztof Czerwiński 
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Ani jedna walentynka! 

Mały Szymon był cichym i nieśmiałym chłopcem. Pewnego dnia wrócił do domu i 
oznajmił matce, że chciałby przygotować walentynkę dla każdej osoby ze swojej 
klasy. Serce matki ścisnęło się z bólu. Chciałabym, żeby porzucił ten zamysł, po-
myślała, gdyż wiele razy obserwowała, jak dzieci wracały razem ze szkoły. Jej Szy-
mon zawsze podążał kilka kroków za grupą rówieśników. Dzieciaki śmiały się, roz-
mawiały i brały pod ręce, ale nigdy nie włączały Szymona do swego kręgu. Mimo 
wszystko kobieta zdecydowała, że pomoże synowi w realizacji jego zamierzenia. 
Kupiła mu papier, klej i kredki. Przez trzy tygodnie każdego wieczoru Szymon tru-
dził się nad wykonaniem trzydziestu pięciu walentynkowych kart. Nadszedł ranek 
Dnia Świętego Walentego i Szymon wprost nie posiadał się z podniecenia. Staran-
nie ułożył kartki, zapakował je do torby i wybiegł z domu. Matka postanowiła, że 
upiecze jego ulubione ciasteczka, które poda mu na lunch ze szklanką mleka. Do-
brze wiedziała, że jej synowi będzie przykro, więc może ciasteczka nieco złagodzą 
smutek. Myśl o tym, iż Szymon na pewno nie dostanie wielu walentynek, a może 
nawet wróci bez żadnej, sprawiała jej ogromny ból. Po południu postawiła na stole 
ciasteczka i szklankę mleka. Usłyszawszy gwar dziecięcych głosów, wyjrzała przez 
okno. Jak zwykle dzieci zbliżały się całą gromadą, śmiejąc się i bawiąc w najlep-
sze. Za nimi jak zawsze maszerował Szymon. Tego dnia szedł nieco szybciej niż 
zazwyczaj. Była pewna, że jej synek wybuchnie płaczem, jak tylko wejdzie do do-
mu. Zauważyła, że Szymon ma puste ręce, więc kiedy otworzyły się drzwi, po-
spiesznie przełknęła łzy. - Przygotowałam dla ciebie ciasteczka i mleko - powie-
działa. Szymon jednak zdawał się nie słyszeć jej słów. Maszerował dziarsko z twa-
rzą rozjaśnioną uśmiechem  i powtarzał tylko: - Ani jednej. Ani jednejO 

Serce matki ścisnął ból. A potem jej syn dodał - Nie zapomniałem zrobić ani jednej. 
Ani jednej!  

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.” 

Dale Galloway 

1.   Apostoł pochodzący z Tarsu.  
2.   Pierwsza osoba Trójcy Świętej.  
3.   Ogół biskupów danego kraju. 
4.   Odmawiany rano i wieczorem zbiór modlitw. 
5.   Biblia to zbiór ksiąg Starego i NowegoOOO. 
6.   Biała szata liturgiczna. 
7.   Jest nim osoba wierząca  w Jezusa Chrystusa. 
8.   Patron Europy. 

Rozwiąż krzyżówkę 
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Cytat na luty 2012 rok 
Jestem bowiem świadomy zamiarów, 

jakie zamyślam co do Was, 
wyrocznia Pana, 

zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, 
by zapewnić wam przyszłość, 

jakiej oczekujecie. 
Będziecie Mnie wzywać, 

zanosząc do mnie swe modlitwy,  
a ja was wysłucham. 

Będziecie mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie mnie szukać z 
całego serca. 

Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie, 
wyrocznia Pana. 

Jr 29, 11-14 
 Marzenie miłości, by tak głęboko wniknąć i zespolić się z ukochanym, aby już nic 
ich od siebie nie oddzielało, nigdy nie może być urzeczywistnione jedynie w ludz-
kich relacjach. Jednak Bóg już tutaj, na ziemi, chce spełnić to nasze marzenie, 
dlatego daje nam siebie jako pokarm i napój. 
W Eucharystii Pan jest nie tylko blisko ciebie, ale wnika w ciebie. Staje się źró-
dłem Twojego życia. "Ja żyję przez Ojca, tak i ten kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie" (J 6,57). "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i 
nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (w. 53). Tak jak 
chleb i wino stają się cząstka twojego życia, kiedy je spożywasz, tak Jezus będzie 
jedno z Tobą i ogarnie całą twą istotę, tak że w końcu będziesz mógł powiedzieć: 
Chrystus jest moim życiem. 
W żadnej innej religii nie ma tak wewnętrznego zbliżenia między Bogiem a czło-
wiekiem. [...] 
Zapewne poszedłbyś pieszo na koniec świata, gdybyś wiedział, że tam jest Je-
zus, który chce ci poświęcić jedną tylko rozmowę. Jednak Jego nie ma na końcu 
świata - jest z tobą w chlebie i winie i pozwala, byś karmił się Jego życiem.  
 

W. Stinissen, Dziś jest dzień Pański 
 

Agata Trojanowska  
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Czułość w życiu człowieka. 
 

 Luty od pewnego czasu jest kojarzony z uczuciami zakochania: miłości, 
bliskości. Są to stany upragnione i oczekiwane przez każdego człowieka, szcze-
gólnie miłość, która- jak stwierdził psycholog Bogdan Wojciszke w swojej książ-
ce "Psychologia miłości"- "jest najważniejszym wydarzeniem między narodzina-
mi a śmiercią człowieka". Czym jest miłość? Na to pytanie nikt nie zna pełnej 
odpowiedzi. Dla jednych jest to mistyczne nieokreślone uczucie dostępne jedy-
nie Bogu i człowiekowi, sprawiające, że człowiek jest w stanie poświęcić swoje 
życie i wartości dla kochanej osoby, z którą łączy go "pokrewieństwo dusz", dla 
innych jest to złożona reakcja chemiczna zachodząca w mózgu, uwarunkowana 
biologicznym dążeniem człowieka oraz zwierząt do działań mających na celu 
przetrwanie danego gatunku. O miłości trudno rozmawiać, jako że każdy odbiera 
ją inaczej. Można jednak dyskutować o uczuciach jej pokrewnych. Takim uczu-
ciem jest czułość- emocja bardzo ważna zarówno ze względu na trwanie gatun-
ku, jak i na jakość codziennego życia człowieka. Kto z nas nie pragnie czułości? 
Kto z nas jej nigdy nie odczuwał? Jest to niemożliwe tylko w przypadku osób 
poważnie zaburzonych psychicznie, których to zaburzenie pozbawiło możliwości 
odczuwania emocji. Czym jest czułość, czego dotyczy i dlaczego ją odczuwa-
my? Albert Camus napisał: "Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze 
i osiągnąć niekiedy, to jest to czułość ludzka". Czułość jest uczuciem po-
krewnym miłości, jest to wzruszenie drugą osobą i odczucie wewnętrznego poru-
szenia w bliskim kontakcie z nią. Wyraża się w trosce, opiece, opiekuńczości, 
ale tylko w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą. Jeżeli będąc w sklepie i ro-
biąc zakupy, myślimy o drugiej osobie i jej potrzebach- nawet dla nas niezrozu-
miałych- jest to wyraz troski o tę osobę. Czułość jednak objawia się jedynie w 
sytuacji, gdy jesteśmy przy tej osobie, widzimy ją, słyszymy, staramy się zrozu-
mieć, co czuje- i pozytywnie reagujemy na te uczucia. Akceptujemy je. Czułość, 
tak jak miłość, może mieć różne oblicza. Najbardziej znana jest czułość matki do 
dziecka. Ta emocja jest uwarunkowana genetycznie i występuje nie tylko u ludzi, 
ale też u wielu innych ssaków. Jak stwierdził Konrad Lorenz, jednym z najbar-
dziej skutecznych czynników wyzwalających czułość jest syndrom dziecięcości: 
małe ciało, stosunkowe duże oczy, bezbronność i kruchość organizmu wyzwala-
ją uczucia pozytywne, hamując jednocześnie agresję. Czułość często jest reak-
cją na delikatność i bezbronność- zarówno dziecka, jak i osób starszych czy 
traktowanych niesprawiedliwie, również zwierząt. Jednakże czułość może po-
jawić się jedynie wtedy, gdy jesteśmy otwarci na drugą osobę i na jej emo-
cje. Jest to doświadczanie głębokiej, ciepłej i dobrej relacji dwojga ludzi, wspól-
ne doznawanie trosk i dawanie opieki, może istnieć jedynie "tu i teraz"- w danej 
chwili spędzanej z drugą osobą.  
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 Dzięki temu uczuciu staramy się stworzyć drugiej osobie przestrzeń, do-
bre miejsce do rozwoju, dajemy z siebie więcej niż normalnie- nie patrząc na 
korzyści własne, lecz dobro drugiego człowieka.  Czułość to okazanie delikat-
ności i uznanie wartości, jaką jest druga osoba. Również ty sam/a- warto być 
czułym dla samego siebie, okazywać sobie współczucie, zrozumienie dla błę-
dów, być wobec siebie łagodnym, ochraniać się i dbać o swoje potrzeby. Każdy 
ma do tego prawo- a nawet obowiązek. Czułość wobec siebie to, według psy-
chologów, zdolność do odnalezienia w sobie dziecka i chęć do zaopiekowania 
się nim. Czułość występuje też wobec bliskich oraz krewnych, objawia się 
w zaangażowaniu w ich problemy, chęci pomocy nawet kosztem swojego cza-
su, opiekowaniem się nimi wraz z przestrzeganiem ich granic- nie każdy bo-
wiem jest w stanie znieść duże pokłady czułości. Jest to uczucie bardzo intym-
ne i delikatne. Jest też bardzo ryzykowne. "Kiedy się zjawia, nie wiemy, co z 
nim zrobić- ani wtedy, gdy mamy je w sobie, ani wtedy, gdy ktoś nam je 
okazuje. Zabijamy je więc: myślą, słowem, uczynkiem czy zaniedba-
niem" (Charaktery, XII 2011, s. 14). Przekazywanie swoich emocji drugiej oso-
bie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, niezależnie czy jest to radość czy 
strach, nadzieja czy lęk. Jednakże okazywanie czułości jest dużo trudniejsze 
niż, np. okazywanie agresji czy frustracji. Jeżeli okażemy drugiej osobie czu-
łość, a ona nas odrzuci- to boli najbardziej. Dlatego też często powstrzymujemy 
się przed uzewnętrznianiem takich uczuć, tłumimy je w sobie lub chowamy za 
fasadą innych, mniej ryzykownych. Dobrze to opisał w swoim wierszu Janusz 
Kofta: "Nie chcę cię dotknąć/ Boję się/ Boję się twego bólu/ Chcę ci zosta-
wić twą samotność/ A swą obecność zmienić w czułość". Jest to trudne 
uczucie również z tego względu, że niełatwo jest skłonić drugą osobę do od-
wzajemnienia go- szczególnie w związku dwojga ludzi. "Rozłościć kogoś jest 
łatwo, podniecić go także, ale nie ma prostego sposobu, by skłonić kogoś do 
czułości" (Charaktery, XII 2011). Mimo to warto pielęgnować w sobie czułość 
oraz kształcić u swoich dzieci- i innych bliskich osób- umiejętność okazywania 
czułości. Jest to piękne, delikatne uczucie stanowiące podstawę udanych rela-
cji- zarówno na poziomie: rodzic- dziecko, mąż- żona, przyjaciel- przyjaciółka, 
jak i związków osób obcych- możemy przecież wyzwolić w sobie wspaniałe 
pokłady czułości wobec osób poszkodowanych, osieroconych dzieci czy ludzi 
przebywających w hospicjach, skazanych na powolne samotne przeżywanie 
śmierci- dopóki ktoś pozornie obcy nie okaże im odrobiny czułości i współczu-
cia, nie da im w prezencie swojej uważnej obecności. 

Monika Sowińska  
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 Kobiety o wiele szybciej niż mężczyźni popadają w nałogi, a mózg alkoho-
liczki kurczy się szybciej niż alkoholika. Środki uspokajające, narkotyki, alkohol, 
kompulsywne zakupy i obżarstwo – kobietom wszystko to szkodzi o wiele bar-
dziej. 

     Dawniej, kiedy przeprowadzano badania na temat alkoholizmu, czy palenia 
papierosów, kobiet w nich nie uwzględniano. Jednak styl życia współczesnych 
kobiet jest coraz bardziej podobny do męskiego. Pracują więcej i intensywniej 
niż ich matki, przeżywają też więcej stresów związanych z pracą, później zakła-
dają rodzinę. Żeby po ciężkim dniu zrelaksować się, sięgają po środki wspoma-
gające. W USA pije około 60% kobiet, z czego 5% po dwa lub więcej drinków 
dziennie. „A wszystko ponad jednego drinka dziennie jest dla kobiet ryzykowne” 
– mówi Susan Foster, dyrektor centrum uzależnień z Columbia Uniwersyty. Co-
raz więcej kobiet pije też w Europie. 

     Ze względu na swoją budowę i mniejszą masę ciała kobiety szybciej reagują 
na alkohol, a ich organizmowi trudniej jest bronić się przed atakiem odurzającej 
substancji. Jedno piwo dla kobiety oznacza co innego niż dla mężczyzny – one 
mają w organizmie mniej wody, więc wypity alkohol jest rozcieńczany nie tylko w 
wodzie zawartej w komórkach, ale i w tej będącej głównym składnikiem płynów 
ustrojowych. Stężenie alkoholu we krwi kobiety jest więc większe. Dodatkowo 
alkohol będzie się utrzymywał w jej organizmie dłużej ze względu na dużo wol-
niejsze działanie enzymu rozkładającego alkohol we krwi. Trzecią przyczyną 
ryzyka szybszego uzależnienia jest zmienny poziom hormonów płciowych w or-
ganizmie kobiety. W kolejnych fazach cyklu alkohol wchodzi w różne reakcje z 
hormonami. Dlatego choć kobiety wypijają potencjalnie mniej alkoholu (około 
60% tego co mężczyźni), szybciej się upijają i alkohol dłużej pozostaje w ich or-
ganizmie. To tłumaczy, dlaczego szybciej popadają w fizyczne uzależnienie i są 
bardziej narażone na choroby wywołane alkoholem, np. marskość wątroby, cho-
roby serca, ale też schorzenia typowo kobiece, np. rak piersi czy zaburzenia 
hormonalne prowadzące nawet do niepłodności. W dodatku mózgi kobiet szyb-
ciej ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu. Mózgi pijących kobiet szybciej się 
kurczą, a co za tym idzie – alkoholiczki szybciej popadają w demencję (tracą 
pamięć i rozeznanie sytuacji). 

     Kobiety szybciej uzależniają się też od narkotyków, nawet przy eksperymen-
talnym zażyciu. Wszystko to za sprawą hormonów płciowych, które wchodzą w 
reakcję z narkotykami. Kobiety mają też skłonności do nadużywania leków, bo 
często biorą ich więcej, niż się zaleca. 

     Nikotyna kobietom też szkodzi bardziej niż mężczyznom. Znowu odpowie-
dzialny za to jest hormon estrogen – nasila rakotwórcze działanie nikotyny oraz 
przyspiesza wzrost patologicznych komórek w płucach. Jednak palące kobiety 
ryzykują nie tylko nowotworem płuc, Zwiększa się u nich też ryzyko występowa-
nia chorób serca, niepłodności, a także możliwość przyspieszonej menopauzy. 
Płuca kobiet szybciej się kurczą od dymu papierosowego niż płuca mężczyzn. 
Rozkład nikotyny w organizmie kobiety odbywa się za to dużo wolniej. /c.d.s.11/ 

Nałogi kobiet&.. 
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Młodzi walczą o lepsze jutro- młodzieżowe organizacje prospo-
łeczne i proekologiczne cd. 

 
 W tegorocznym konkursie pierwsze miejsce zajęła Zofia Talarek, reprezen-
tantka województwa lubelskiego, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Krzesi-
mowie, która pełni rolę opiekuna klubu 4H "Promyk" oraz opiekuna Klubu Młodych 
Ekologów LOP. Cała uroczystość poprzedzona była wspaniałym występem te-
atralno- muzycznym zorganizowanym i przedstawionym przez dzieci z ożarow-
skiego 4H, który skutecznie przedstawiał główne założenia fundacji. Dzieci wypa-
dły świetnie, pokazały nie tylko swoje talenty i zaangażowanie, ale też pewność 
siebie, przedsiębiorczość i zapał do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń. 
Warto więc przybliżyć specyfikę działania 4H. 
 Fundacja 4H to dobrowolna, niezależna organizacja edukacyjna przezna-
czona dla dzieci i młodzieży. Działalność fundacji skupia się na rozwoju umiejęt-
ności życiowych, zainteresowań i podniesieniu poziomu wiedzy- w formie zabawy, 
interesujących warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, wspólnych działań w klu-
bach zainteresowań. Program 4H powstał w USA na początku XX wieku, 4H 
oznacza: Head (głowa), Heart (serce), Hands (dłonie) i Health (zdrowie). Progra-
my związane ideowo z 4H prowadzone są w ponad 80 krajach świata, na terenie 
Polski pierwsze kluby powstały w roku 1993, rozwijają się one do tej pory w coraz 
większym tempie- szczególnie na terenach wiejskich. W ruch 4H zaangażowa-
nych jest ponad 10 tys. osób. 
 Jak informuje nas polska strona internetowa fundacji, jej głównym celem 
jest " dopomóc polskiej młodzieży stać się samodzielnymi i wartościowymi człon-
kami demokratycznego społeczeństwa". Młodzi mieszkańcy wsi przygotowywani 
są do tego, aby żyć w nowych, nieustannie zmieniających się warunkach, nie za-
pominając o tradycji regionu, dziejach i kulturze polskiej. Projekty realizowane 
przez młodzież aktywizują środowiska lokalne, z młodzieżą współdziałają rodzice, 
samorządy i kościół. Ogólnopolskie programy edukacyjne prowadzone są na bar-
dzo szeroką skalę, dotyczą m. in. przywództwa, małej przedsiębiorczości- dzieci 
zarabiają swoje pieniądze, ochrony środowiska- za pomocą spotkań tematycz-
nych z ciekawymi ludźmi na łonie natury, wycieczek krajoznawczych; bioróżnorod-
ności, pedagogiki i zabawy, ochrony dziedzictwa kulturowego.  
 Większość uczestników konkursu Kryształowej Koniczyny w jakimś stopniu 
związana była z ruchem 4H, dzięki czemu można było posłuchać o istniejących 
już inicjatywach. Przykładowo w Naprawie w woj. małopolskim działa lokalna gru-
pa przedsiębiorczości, gdzie dzieci poznają techniki i metody tworzenia dekoracji i 
ozdób regionalnych, które potem prezentują na festynach, uroczystościach gmin-
nych; zdobywają wiedzę o kulturze i sztuce regionu oraz doskonalą zasady mar-
ketingu i promocji produktu. W Ostródzie w woj. warmińsko-mazurskim młodzież z 
4H wzięła udział w projekcie zaakceptowanym przez Polsko- Amerykański Pro-
gram Doradztwa Rolniczego, polegającym na podniesieniu poziomu zawodowego 
wśród dzieci i młodzieży wiejskiej. W związku z tą inicjatywą powstało 5 klubów 
tematycznych: fotograficzno-turystyczny, naturalnej uprawy warzyw i ziół na suche 
bukiety, rękodzieła, miłośników zwierząt i taneczno-wokalny. Jak widać, możliwo-
ści jest wiele, zorganizować można praktycznie każdy interesujący dzieci i mło-
dzież pomysł- potrzebne są jedynie chęci i odrobina zdolności organizacyjnych- 
wszystko zależy więc od lokalnej społeczności oraz znalezienia w niej ludzi z pa-
sją, pragnących rozwijać się w kontakcie z młodzieżą.  

Monika Sowińska 
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Jan Paweł II mówi do Polaków - najważniejsze przesłania III 
 
Plac Zwycięstwa w Warszawie, 9 czerwca 1991  

 
Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w 1979 r., na placu 
Zwycięstwa wypowiedziałem to wezwanie: "Niech zstąpi Duch 
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!". Tej Ziemi. Tej ziemi 
polskiej w środku Europy, naznaczonej tradycją swojej własnej 
europejskości. Raz to jeszcze powtarzam, bo zbyt się szafuje z 
wewnątrz i z zewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero 
wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze się zastanowić nad rzeczywisto-
ścią Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł 
Europie św. Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa: 
"Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni". Wolność, do której wyzwala nas 
Chrystus, to jest to orędzie Dobrej Nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, któ-
re kształtuje dzieje Europy przez dwa tysiące lat. Wolność, do której wyzwala 
nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana nie po to, abyśmy ją 
zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli! Trzeba zaczynać od tej praw-
dy o Europie. Równocześnie, zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłasz-
cza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus jako sprawca ducha euro-
pejskiego, jako sprawca tej wolności, która w Nim ma swój zbawczy korzeń, zo-
stał wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska, mental-
ność, którą krótko można  wyrazić w takim zdaniu: "Myślmy tak, żyjmy tak, jakby 
Bóg nie istniał". Oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może na-
wet postawiony poza nawiasem, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako Stwórca 
może być daleki: Stwórca, ale bez prawa do interwencji w życie człowieka,  
dzieje człowieka.  

Żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. To jest też część ducha europejskiego. Część 
europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad 
wielorakim znaczeniem europejskości. Sobór Watykański II zdawał sobie spra-
wę z tego innego ducha Europy. Nie tylko Europy, ale ten duch tu ma swoją ko-
lebkę, na naszym kontynencie, tu ma także swoje szczyty tragiczne, które pa-
miętamy, bo należą do naszego stulecia, myśmy sami to odczuli w swoich dzie-
jach dwudziestowiecznych. Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumie-
wające zdanie: "Chrystus  

objawia człowiekowi w pełni człowieka". 

A więc, jeśli chcemy stanąć na płaszczyźnie humanizmu na przykład europej-
skiego, zachodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek, pamiętajmy, że ten hu-
manizm ma w Chrystusie swoje najpełniejsze objawienie. Chrystus objawił czło-
wiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można po-
wiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on Boskiego pocho-
dzenia, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga 
stworzony, przez Boga-Człowieka odkupiony, że jest stale nawiedzany przez 
Ducha Prawdy, Ducha Świętego. To jest prawda o człowieku, to jest prawda o 
człowieku europejskim.  

I my, my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. 
 

Agata Trojanowska 
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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 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu lutym 

 Przyczyny, dla których kobiety popadają w uzależnienia, to stany obniżenia na-
stroju, ataki depresyjne, czy problemy w domu lub pracy. Mężczyzn w nałóg wpędzają 
raczej problemy o podłożu socjalnym lub zawodowym. Jednak mężczyznom trudniej 
walczyć z uzależnieniem. Wolą radzić sobie sami, mają trudności z przyznaniem się do 
nałogu, dlatego później niż kobiety zgłaszają się do specjalistów. Kobiety rzadziej wra-
cają do nałogu po terapii. Kiedy już zdecydują się na terapię, pracują ciężej. Jedną z 
przyczyn takiego zachowania jest presja społeczna – trudniej im znieść porażkę w spra-
wowaniu roli matki i żony, mają większą motywację do leczenia. 

     Czy kobietom jest łatwiej ukryć swój nałóg? Zawsze są to kwestie indywidualne, ale 
rzeczywiście można stwierdzić, że kobiety więcej wysiłku wkładają w ukrywanie swoich 
problemów z nałogiem. Najczęściej od samego początku piją samotnie w ukryciu, a nie 
- jak mężczyźni – do pewnego etapu, głównie towarzysko. Niewątpliwie ma to związek 
ze społecznym odbiorem – o wiele częstsze jest negatywne nastawienie do uzależnio-
nych kobiet niż mężczyzn. Czyli kobiety są za swoje nałogi piętnowane bardziej. Cho-
ciażby w odniesieniu do picia – pijący mężczyzna traktowany jest jako „swojak”, a pijąca 
kobieta to „dno”. Uzależniona kobieta – matka o wiele częściej podlega społecznej dys-
kryminacji. Ocenia się ją za zachowania wynikające z uzależnienia w kategoriach moral-
nych, a nie chorobowych.  

     Jakie są psychologiczne mechanizmy uzależniania się kobiet? Takie jak u męż-
czyzn. Tworzy je tzw. system iluzji, kłamstw i zaprzeczania, system nałogowego regulo-
wania uczuć oraz system rozdwojonego „Ja”. Inny nacisk jest natomiast w odniesieniu 
do czynników determinujących rozwój choroby. O ile w przypadku mężczyzn duże zna-
czenie ma czynnik biologiczny, czyli dziedziczenie predyspozycji do nałogu i społeczny, 
a więc przyzwolenie grupy społecznej np. do picia, to w odniesieniu do kobiet najsilniej 
oddziałuje czynnik psychologiczny, czyli stany obniżenia nastoju, ataki depresyjne, nie-
umiejętność radzenia sobie ze stresem, lęk.  

       

Nr 02/63 

Ewa Dąbrowska 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę na godz. 1830 mieszkańców Rogozina z ulic: 
- Jaśminowej (I część) na 4 lutego,  
- Jaśminowej (II część) na 11 lutego,  
- Różanej na 18 lutego,  
- Lipowej na 25 lutego, 
- Jasnej, Brzozowej, Dąbowej na 3 marca.  
 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w 
akcję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko pro-
boszcza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą 
„wizytówką” parafii. Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła 
mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr. 1   700 msze św.  

Ćzw. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 
1700 spowiedź , nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 5 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.,  

Po.-Sob. 6-13    1800 msze św.  

Nd. 14 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 15-18   1800 msze św.  

Nd. 19 VII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

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

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św.  

Nd. 26 I NIEDZIELA WIEL-
KIEGO POSTU 

 930 msza św. 
1130 msza św.   

Po.-Śr 27-29   1800 msze św.  

Śr. 22  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza Św. 

Czwarte przykazanie kościelne: 
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. W tym czasie chrześcijanin powinien 
szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą 
pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynk-
tów i sprzyja wolności serca. 
– Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umar-
twienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych i post. 
– Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas W. Postu. 
– Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we 
wszystkie piątki i Środę Popielcową. 
– Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 
rokiem życia. 
– Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się 
od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. 
– Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkie-
go Postu.  


