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Niektórzy uważają, że każde cierpienie jest nieszczęściem. 

I to jest nieprawda. 

Kiedy cierpienie jest nieszczęściem? 

Wtedy, kiedy nie wierzymy w Boga, kiedy myślimy tylko o samym nieszczęściu i stajemy 
się nieznośni. 

Jeżeli ktoś cierpi tylko dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. 

Jego cierpienie jest puste. 

Cierpienie może być darem Bożym, nałożonym na ramiona krzyżem przez samego 
Pana Boga. 

Kiedy przyjmujemy je jako dar – ufamy Bogu, że prowadzi nas drogą, jaka jest potrzebna. 

Staramy się, pomimo naszego cierpienia, pomagać innym. 

Takie cierpienie całujemy na krzyżu. 

Przed takim cierpieniem klękamy w czasie drogi krzyżowej. 

† 

Cierpienie, upokorzenie, samotność spotyka nas nie po to, żeby nas zniszczyć. 

To Jezus staje obok i podaje nam cierpienie, abyśmy z siebie wydobyli więcej, abyśmy 
potrafili przeżyć doświadczenia innych, abyśmy przez ból stali się mądrzy. 

† 

Krzyż daje radość spotkania z Bogiem. 

                                                                
                                              Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka 

i starszego 

E.Balska, B.Nowak 
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Spacerkiem po okolicy parafii$ 
            Jedną z ważniejszej aktywności społecznej jest komunikowanie się ludzi  we-
wnątrz wspólnoty. Wymiana  wiadomości w  środowisku  społeczeństwa obywatelskiego  
to komunikacja społeczna. Przyjrzyjmy się jednemu z aspektów komunikacji społecznej, 
jakim są kanały „poruszania się” informacji pomiędzy obywatelami  i organizacjami. 

Jeśli mamy do  rozwiązania problem natury społeczno-administracyjnej, zwykle 
korzystamy z pośrednictwa sołtysów. To oni są głównymi przedstawicielami swojej wsi w 
gminie, często osobami pierwszego kontaktu mieszańców z administracją, co nie zawsze 
należy do przyjemności  i sprawia, że muszą być przygotowani na różne trudności. To do 
nich ludzie zgłaszają się ze swoimi problemami i skargami, a przy tej okazji sołtysi często 
stają się zupełnie niezasłużenie „wrogami publicznymi”. Sołtysi uczestniczą w posiedze-
niach rady gminy i zebraniach sołtysów,  mają duże doświadczenie i są cennym źródłem 
informacji i pomocy.  

Zdecydowanie mniej często w komunikacji  korzystamy z pośrednictwa członków 
rad sołeckich.  Rada składa się zwykle z 3-5 członków w tym przewodniczącego, który 
kieruje jej pracami. Ma ona charakter opiniodawczy i doradczy. Posiedzenia rady sołeckiej 
odbywają się w miarę potrzeb, a jej zadania to wspomaganie działalności sołtysa poprzez 
wydawanie opinii,  ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego, zbieranie wniosków i 
innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa, występowanie wobec zebrania 
wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu 
ich problemów. 

Trudnym do przecenienia sposobem komunikacji społecznej  jest zebranie wiej-
skie. Najczęściej prawo udziału w takim zebraniu  posiadają wszyscy stali mieszkańcy 
sołectwa. Co do zasady, zebranie wiejskie zwoływane jest zwykle przez sołtysa z jego 
inicjatywy, a także na żądanie określonej liczby mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu. O terminie i miejscu zebrania wiejskiego decyduje sołtys, informując mieszkań-
ców najpóźniej na 7 dni przed dniem zebrania. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę 
potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Dobrze, jeżeli na zebraniu jest wójt - wtedy 
informacje są z tzw. ”pierwszej ręki” - a już bezwarunkowo powinien być radny z danego 
okręgu. Zebranie Wiejskie to siła sołectwa. Im więcej konstruktywnych Zebrań Wiejskich, 
tym lepszy przepływ informacji i więcej dobrego dzieje się na wsi. Mieszkańcy sołectwa na 
forum takiego spotkania mogą reprezentować interesy społeczności sołeckiej względem 
organów gminy. Mogą także organizować wspólną działalność mieszkańców w sprawach 
publicznych, mających znaczenie dla sołectwa i gminy, np. opieka nad młodzieżą, pomoc 
społeczna, upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, podtrzymanie lokalnych trady-
cji. Niestety, dzisiejsze zebrania nie są takie jak dawniej, przychodzi na nie mała „etatowa” 
grupka ludzi  najbardziej zaangażowanych dla wsi. 

Mieszkańcy otrzymują także informacje w bezpośrednich kontaktach z urzędni-
kami w siedzibie urzędu czy w czasie dyżurów radnych, a także poprzez tablice ogło-
szeń. Rozwija się wykorzystanie takich rozwiązań, jak prasa samorządowa,  Internet. 

  Należy też wspomnieć o odchodzącym do lamusa sposobie komunikacji 
sołtysa czy urzędu z mieszkańcami, jakim jest okólnik (znany też jako: cyrkularz, kuren-
da, oblata), czyli pismo podawane od sąsiada do sąsiada. Kiedyś świetnie się sprawdzał, 
a przy okazji był  doskonałą  możliwością do sąsiedzkich odwiedzin. Teraz, niestety, czę-
sto po drodze  zostaje  gdzieś na półce, gdyż zapominamy, a może nie wiemy, że zdobytą 
w ten sposób informację trzeba możliwie szybko  przekazać dalej.   

Krzysztof Czerwiński 
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św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu  

„Dar Boga dla naszych czasów” 

 

 

Gdy skończyła 18 lat jeszcze 
raz prosiła rodziców o zgodę 
na wstąpienie do klasztoru i 
ponownie spotkała się z odmo-
wą. Po tej odmowie – zapisała 
w dzienniczku – oddałam się 
próżności życia, nie zwracając 
żadnej uwagi na głos łaski, 
chociaż w niczym zadowolenia 
nie znajdowała dusza moja. 
Nieustanne wołanie łaski było 
dla mnie udręką wielką, jednak 
starałam się ją zagłuszyć roz-
rywkami (Dz. 8). Nie odmówiła 
więc zaproszenia sióstr na 
zabawę w parku „Wenecja”. W 
chwili, kiedy zaczęłam tańczyć 
– napisała w dzienniczku – 
nagle ujrzałam Jezusa obok. 
Jezusa umęczonego, obnażo-
nego z szat, okrytego całego 
ranami, który mi powiedział te 
słowa: „Dokąd cię cierpiał będę 
i dokąd Mnie zwodzić będziesz?” (Dz. 9). Pod pretekstem bólu głowy szybko opuściła 
towarzystwo i poszła do najbliższego kościoła – do katedry św. Stanisława Kostki. Tam 
upadła krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiła Pana, by jej powiedział, co 
ma czynić dalej. Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru – usłyszała 
w odpowiedzi. Nie pytając już o zgodę rodziców, spakowała swoje rzeczy i wyjechała do 
Stolicy.  
 
        Proboszcz parafii św. Jakuba w Warszawie, ks. Jakub Dąbrowski, do którego He-
lenka zwróciła się z prośbą o pomoc, odesłał ją ze stosowną karteczką – że dziewczyny 
nie zna, ale życzy, żeby się nadała – do swoich znajomych, Aldony i Samuela Lipszyców 
w Ostrówku, gmina Klembów, którzy potrzebowali pomocy do dzieci. Tam Helenka zna-
lazła przystań, z której wyruszała na poszukiwanie klasztoru, a gdy go znalazła, zatrzy-
mała się jeszcze przez rok, by sobie zarobić na skromną wyprawkę zakonną. Pamiętam 
jej zdrowy, radosny śmiech – wspominała po latach Aldona Lipszycowa – Śpiewała dużo 
i dla mnie osoba jej związana jest z pieśnią, którą najczęściej śpiewała i której się od niej 
nauczyłam: „Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić6”.  

Agata Trojanowska 
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                                                        Dialog 
 

 to rozmowa pomiędzy dwoma lub więcej osobami, ale jeśli potraktujemy go jako wartość, to 
powinniśmy dokładniej zdefiniować ten termin. I tak podczas dialogu: wymieniamy pomysły, 
słuchamy argumentów innych, dowiadujemy się, że nie zawsze mamy rację, nie wszyscy myśli-
my tak samo, jesteśmy gotowi zmienić zdanie. 
 Rozmawiając, poznajemy innych. 
 Aby zaistniał dialog: musimy mieć coś do powiedzenia; chcemy podzielić się tym z 
innymi; chcemy słuchać; chcemy poznać prawdę; jesteśmy gotowi przyznać się do błędów; 
jesteśmy zdolni do rozpoczęcia od nowa; potrafimy przyznać dzieciom rację; potrafimy przy-
znać, że nasze dzieci mogą być tak inteligentne jak my; nie mylimy autorytetu z prawdą; uważa-
my, że przyznanie się do błędu nie jest słabością. Nie mylimy autorytetu z prawdą; uważamy, 
że przyznanie się do błędu nie jest słabością. 

Dialog spowoduje na pewno, że: będziemy wiedzieli lepiej i więcej, polepszy się nasz 
zmysł krytyczny, będziemy lepiej znali siebie i innych, będziemy lepsi; prawdopodobnie: za-
wrzemy zgodę, wspólnie opracujemy zasady i projekty, poprawimy relacje w grupie, osiągniemy 
lepsze wyniki we wspólnej pracy, unikniemy wielu nieporozumień i konfliktów, rozwiążemy po-
wstałe konflikty. Odpowiedzialność rodziców za dzieci nie przeszkadza nawiązać z nimi szcze-
rego dialogu. Dzieci powinny zrozumieć, że rodzice często podejmują decyzje, dlatego że są 
bardziej doświadczeni. Nie chcą ograniczać ich wolności, ale ją zagwarantować. Jeśli rodzice 
muszą podjąć decyzję, która nie podoba się dzieciom, powinni wytłumaczyć, jakimi przesłanka-
mi kierowali się przy jej podejmowaniu. Autorytet moralny, w odróżnieniu od prawnego, tworzy 
się przez: przykład, prestiż, bezinteresowność, rację, zrozumienie, miłość. 

Aby nauczyć braku dialogu, należy mówić: cicho bądź! posłuchaj mnie! ( i nie pozwolić 
mówić); na ten temat nie będziemy rozmawiać w tym domu; to ma być tak i kropka; taka jest 
prawda. I koniec dyskusji: zawsze tak robiliśmy i nie będziemy teraz tego zmieniać; nie ma o 
czym rozmawiać; tak ma być i koniec; zawsze tak uważałem, zawsze; ja to już przemyślałem, 
zgoda? co ty możesz o tym wiedzieć? 
 
Wiatr i słońce 
 Wiatr i słońce sprzeczały się o swoją moc. Umówiły się, że wygra ten, kto pozbawi ubra-
nia przechodnia. Wiatr zaczął wiać z wielką siłą. Jednak człowiek z całej mocy trzymał swoje 
ubranie, więc wiatr zaczął wiać jeszcze silniej. 
 Zmarznięty przechodzień założył na siebie jeszcze więcej ubrań. Wtedy zniechęcony 
wiatr oddał sprawę w ręce słońca. Z  początku słońce świeciło łagodnie, a kiedy człowiek zdjął z 
siebie zbędne ubranie, zaczęło świecić coraz mocniej. W końcu człowiek nie mógł już wytrzy-
mać, rozebrał się i poszedł popływać w pobliskiej rzece. 

Ezop 
 Bajka ta pokazuje nam, że często perswazja jest skuteczniejsza od przemocy. 
  Tajemnicze zadanie – zaproponujmy dzieciom wypowiadanie z różnym zabarwie-
niem (strach, zdziwienie, smutek, radość, itp.) krótkich, prostych zwrotów, np.: Dzień dobry. Do 
zobaczenia.  Oczywiście. Nie zna mnie Pan? Wie Pan, kim jestem? Teraz zamknij drzwi. Pa-
miętam cię. Co się stanie? Już skończyłem. Wiedziałem. Dziękuję. Inni, analizując ton głosu, 
muszą odgadnąć wyrażane uczucie. Zobaczymy, że możemy nadać naszym wypowiedziom 
niezliczoną ilość odcieni. Cel: odkrycie, że tylko małą część informacji przekazujemy za pomocą 
słów, zaś duża część zawarta jest w tonie głosu i gestach. Aby to ćwiczenie było ciekawsze, 
możemy posługiwać się gestami albo z nich zrezygnować. Zwróćmy uwagę, że odcienie tonu 
głosu są dużo trudniejsze do rozszyfrowania, jeśli nie gestykulujemy. 

Beata Kapowicka 
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Cytat na marzec 2013 
Bóg chce całego twego życia. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca i z 
całej duszy” (Mt 22,37). To co dajesz społeczeństwu - twoją pracę, twoje relacje - ma być 
dawane w taki sposób, żeby nie umniejszało tego, co dajesz Bogu. Czy to możliwe? Tak! 
Jezus pokazał to własnym przykładem. Dał siebie całego ludziom, ale w tym oddaniu w 
żaden sposób nie opuścił Ojca, przeciwnie, żył wolą Ojca, gdy zwracał się ku ludziom i 
był dla nich pośrednikiem Ojcowskiej miłości. 

[...] 
     To krzyż pokazuje nam, że w życiu Jezusa nie było podziału między Ojcem i ludźmi, 
że nie było mowy o albo-albo, ale było zarówno jedno, jak i drugie. Gdy Jezus doszedł do 
szczytu swej miłości ku ludziom, osiągnął też szczyt swej miłości do Ojca. 
Krzyż składa się z dwóch linii. Linia pionowa wyraża nasze odniesienie do Boga, pozio-
ma wskazuje na nasze zaangażowanie w świecie. Te dwie linie spotykają się, krzyżując 
się w miejscu Serca Chrystusowego. Jego Serce płonie jedyną miłością i ona spra-
wia, że Chrystus wyciąga swoje ręce ku Ojcu i ku światu, aby nas wszystkich przy-
tulić do siebie.  

W. Stinissen, Dziś jest dzień Pański 
Agata Trojanowska 

 

Pokoloruj obrazek 

Rys. M. Jankowska 
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Kilka słów o Tradycji w Kościele 
Tradycja - słowo dobrze znane w języku i kulturze polskiej. Tradycja - to zarówno 

przekazywanie jakichś wartości z pokolenia na pokolenie, jak i same te przekazywane 
wartości: przekonania, sposoby zachowań, instytucje...  

 
W wierze chrześcijańskiej Tradycja to przekazywanie Bożego Objawienia od jego pier-
wotnych głosicieli, zwłaszcza od Jezusa Chrystusa i apostołów - po dziś dzień. Źródłem 
tak rozumianej Tradycji jest sam Bóg, który objawia się wybranym przez siebie ludziom, ci 
zaś z kolei mają obowiązek przekazywania Bożego Objawienia tym, do których jest ono 
adresowane: w Starym Testamencie - narodowi izraelskiemu, w Nowym - wszystkim lu-
dziom. Przekazywanie Objawienia posiada zatem charakter społeczny i zarazem kształ-
tuje życie religijne jako społeczne tworzy Kościół. 

  
Jeżeli Tradycją nazwać trzeba całość Objawienia Bożego, przekazywanego najpierw z 
pokolenia na pokolenie w narodzie izraelskim, a później - od Chrystusa i apostołów przez 
wieki - w Kościele, to Pismo Święte należy do Tradycji. Jest spisywaną z biegiem czasu 
Tradycją we wszystkim, co dla niej istotne. Na pytanie zatem, gdzie znaleźć można świa-
dectwo żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji, odpowiedzieć trzeba, że świadectwem tym 
jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.  

Tradycję jako przekazywane w Kościele Objawienie Boże nazywa się trady-
cją apostolską.  

Dlaczego?  
Objawienie Boże, które rozwijało się w dziejach wybranego narodu izraelskiego, osiągnę-
ło swą pełnię w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Świadkami Jego życia, śmierci, a 
szczególnie zmartwychwstania, świadkami Jego zbawczego posłannictwa byli apostoło-
wie. Powołani imiennie przez Jezusa byli z Nim przez cały czas, „począwszy od chrztu 
Janowego aż do dnia, w którym został wzięty do nieba” (Dz 1,21-22). Posłał On ich na 
cały świat, by nauczali wszystkie narody, ucząc je zachowywać wszystko, co im sam 
przykazał (Mt 28,19-20). Wyrazem apostolskiego świadectwa o Jezusie jest Nowy Testa-
ment. Przekazywane przez apostołów świadectwo, a więc tradycja apostolska, wyraża 
się nie tylko w głoszeniu, że zbawienie dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, lecz także w kształtowaniu życia pierwszych wspólnot Jego wyznaw-
ców zgodnie z posiadaną przez apostołów świadomością woli Jezusa. Ta tradycja apo-
stolska - to, czego oni nauczali i co stanowili - jest dla chrześcijan zawsze obowiązującą i 
definitywną normą wiary i życia.  

 
Nie znaczy to, by tradycja apostolska, wyrażająca dokonaną w Chrystusie pełnię Obja-
wienia Bożego, nie miała się w Kościele rozwijać. Wzrasta jej rozumienie w świadectwie, 
jakie Kościół daje w każdym czasie każdemu ludzkiemu pokoleniu - tak jak to najpierw 
czynili apostołowie, że Jezus jest jedynym posłanym przez Boga Zbawicielem wszystkich 
ludzi. Ów rozwój apostolskiej tradycji dokonuje się, jak wierzymy, pod opieką tego same-
go Ducha Świętego, który na początku został zesłany na apostołów. Tradycja apostolska 
jest tradycją żywą.  

Od tradycji apostolskiej - normatywnej i zawsze obowiązującej - odróżnić trzeba 
tradycje różnych Kościołów chrześcijańskich, a nawet różnych Kościołów lokalnych. Tra-
dycje te, choćby inspirowane Ewangelią, wielowiekowe i ważne dla chrześcijańskiego 
życia, jak: sposób sprawowania liturgii, kształt teologii, życie zakonne i jego formy, celibat 
duchownych, organizacja życia kościelnego itp. mogą różnić się między sobą i podlegać 
zmianom.  

Ks. Janusz Wiśniewski 
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Z notatnika wychowawcy 

Rola książki w życiu nastolatka w dobie komputerów. 
 
„Kto czyta żyje wielokrotnie.” 
        M. Skwarnicki określa czytelnictwo jako „ proces społeczny, polegający na zaspokajaniu 
potrzeb przez przyswojenie sobie przekazywanego w piśmie dorobku myśli i ducha ludzkiego." 
We współczesnym świecie człowiek nie byłby w stanie funkcjonować bez umiejętności czytania. 
Dzięki niej komunikujemy się między sobą, wymieniamy potrzebne informacje. Książka w znacz-
nej mierze wzbogaca wiedzę młodego czytelnika o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój 
jego zainteresowań, pełni funkcję wychowawczą. Książka daje możliwość zetknięcia się z posta-
wami bohaterów, doznaniami silnych emocji i wrażeń płynących z lektury. Książki, które podaje-
my dzieciom, powinny być dobrane, powinny  budzić w dzieciach pragnienie wiedzy, powinny 
uczyć myśleć, rozwijać zainteresowania i pomagać pokonywać trudności w dążeniu do obranego 
celu. Podając dziecku książkę, umożliwiamy mu pełne przeżycie utworu literackiego. Dziecko 
ogarnia całość zdarzenia, doznaje emocji związanych z przeżyciami bohaterów. Książka to źró-
dło informacji, ale i przeżyć. Pamiętajmy o tym, że nastolatek, który poszukuje wartości w życiu, 
podchodzi do literatury nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie. 
        Powszechnie wiadomo, że rola książki w życiu statystycznego Polaka zmalała. Wskazuje 
się na różne przyczyny takiego zjawiska. Zaniedbywanie czytania przez dzieci i młodzież tłuma-
czy się konkurencją telewizji, gier komputerowych i Internetu. Jest w tym zapewne wiele racji. 
Dzieci i młodzież nie czytają, przedkładając kulturę obrazkową przed literaturą. To prawda, tele-
wizja nie wymaga od nastolatka żadnego nakładu pracy, żadnego wysiłku intelektualnego. Pod-
dajemy się atakującym nas zewsząd obrazom, a co gorsze, nie zawsze są to obrazy, które pre-
zentują wartości. Co robić, gdy wciąż maleje liczba czytelników, gdy czytanie uczniów ogranicza 
się przeważnie do zadanej lektury? Jak skutecznie „konkurować” z popularnymi grami kompute-
rowymi czy telewizją? Co można zrobić, by przyciągnąć ucznia do książki? Jak stwierdził Sławo-
mir Mrożek: „Nikt nie rodzi się z potrzebą czytania, potrzebę tę się nabywa,” 
niezbędnym warunkiem kształtowania się kultury czytelniczej jest obcowanie z literaturą. Dlatego 
musimy zwrócić uwagę na to, by od najmłodszych lat zapewnić dziecku jak najczęstszy kontakt z 
książką. Należy rozbudzać w małych dzieciach zainteresowanie książką i innymi dokumentami 
oraz biblioteką, gromadzeniem własnych zbiorów celem budzenia zamiłowania do obcowania z 
książką (oglądania, czytania, słuchania), do szukania w książce i innego rodzaju dokumentach 
początkowo rozrywki, potem pomocy w nauce, wreszcie wskazówek życiowych. Dzieci z rodzin  
o niewyrobionych zainteresowaniach mają inne nastawienie do lektury niż te, których rodzice 
czytają i stwarzają im warunki do odbioru treści literackich. W ostatnich latach wiele mówi się o 
roli głośnego czytania dzieciom. Celem jego jest rozbudzenie i rozwijanie w dziecku zaintereso-
wania książką,  sprawienie, by czytanie stawało się przyjemnością. Głośne czytanie uczy dzieci 
myślenia, rozwija ich wyobraźnię, ułatwia samodzielne czytanie, wzbogaca słownictwo, ułatwia 
poprawne pisanie, a przede wszystkim daje kontakty z bogactwem doświadczeń niemożliwych 
do zdobycia samemu oraz wzmacnia więzi między dorosłymi a dziećmi. Zapobiega również uza-
leżnieniu się od telewizji, komputera, wyrabiając nawyk czytania na całe życie.  Mimo że książka 
przestała pełnić rolę głównego nośnika informacji o otaczającym świecie i jej funkcja jest obecnie 
inna, niż to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, to jednak zajmuje ona uprzywilejowane miejsce 
w systemie komunikowania społecznego, zapewnia trwałość i ciągłość tradycji z pokoleniami 
wszystkich epok. Jest ona piśmienniczym dorobkiem ludzkości. I chociaż coraz większa grupa 
młodzieży twierdzi, iż w dobie szybkiego postępu techniki tradycyjna książka traci na wartości i 
nie jest już tak ważna, to jednak należy zwrócić uwagę, że aby skorzystać z komputera też  
trzeba umieć czytać. 
 

Małgorzata Goszczycka 
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              SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA  

 

 

 Żeby usłyszeć$ 
  

 W pewnej bajce( a w każdej bajce jest  ziarnko 
prawdy) urodziwa, aczkolwiek trochę kapryśna królew-
na, miała otrzymać od swojego narzeczonego prezent. 
Jakież było zdumienie, kiedy zamiast oczekiwanego 
zaręczynowego pierścionka królewicz podarował jej Q 
armatnią kulę. Zdenerwowana rzuciła nią o posadzkę 
królewskiego pałacu, a wtedy kula, o dziwo, rozbiła się 
w proch, ukazując swoją prawdziwą zawartość – pięk-
ny, zaręczynowy pierścionek od ukochanego. 
Zawsze, ilekroć biorę do ręki Pismo Święte i z trudem 
przedzieram się przez tak często trudne i niezrozumia-
łe słowa samego Boga, przychodzi mi na myśl ta baj-
ka. I właśnie ta pozornie nic nie znacząca opowieść 

powoduje, że nie zatrzymuję się na słowie trudnym i niezrozumiałym. Nie odkładam Biblii 
na górną półkę, mówiąc, że może kiedyś przyjdzie czas na lekturę, ale teraz nic z tego 
nie rozumiem.   
Żeby usłyszeć słowa Boga , muszę słuchać. 
 Muszę mieć wrażliwe nie tylko uszy,  
ale przede wszystkim serce. 
 Niech przykładem będzie dla nas Maryja,  
 ta, która nie tylko słuchała Słowa Bożego. 
 Ona je rozważała, przechowuje w swym sercu,  
jest w nim pogrążona.  
W swym sercu zachowywałaś Jego Słowo. W Tobie miało 
początek jego królestwo, które po dziś dzień ogłasza razem 
z nami. W swym sercu byłaś posłuszna Słowu, które On 
wypowiedział dla zbawienia świata. Ty, która w każdym po-
łożenie szłaś za Nim, jesteś światłem na naszej drodze.  
Świątynio Słowa, które zbawia świat, wstawiaj się za 
nami,  
 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00  
DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG  

NA WSPÓLNE NAB OŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA 
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Jan Paweł II mówi do Polaków - najważniejsze przesłania 
Gdańsk, 12 czerwca 1987  
"Jeden drugiego brzemiona noście" - to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla mię-
dzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność - to 
znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię nie-
sione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden prze-
ciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy "brzemię" 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy dru-
gich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie 
może być program walki ponad programem solidarno-
ści. Inaczej - rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład 
tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. 
Gorzej jeszcze: gdy mówi się: naprzód "walka" - choćby 
w znaczeniu walki klas - to bardzo łatwo drugi czy dru-
dzy pozostają na "polu społecznym" przede wszystkim 
jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, któ-
rych trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szu-
kać porozumienia - z którymi wspólnie należy obmy-
ślać, jak  
"dźwigać brzemiona". "Jeden drugiego brzemiona noście". 
 
Plac Zwycięstwa w Warszawie, 9 czerwca 1991 
 Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w 1979 r., na placu Zwycięstwa wypowiedzia-
łem 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 za-
stanowić nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wol-
ności przyniósł Europie św. Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa: 
"Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni". Wolność, do której wyzwala nas Chry-
stus, to jest to orędzie Dobrej Nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które 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 prawdy o Europie. Równocześnie, zdając sobie 
sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus 
jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w Nim ma swój 
zbawczy korzeń, został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europej-
ska, mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu: "Myślmy tak, żyjmy tak, 
jakby Bóg nie istniał. Oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet 
postawiony poza nawiasem, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako Stwórca może być dale-
ki: 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 nowożyt-
nej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad wielorakim znaczeniem euro-
pejskości. Sobór Watykański II zdawał sobie sprawę z tego innego ducha Europy. Nie 
tylko Europy, ale ten duch tu ma swoją kolebkę, na naszym kontynencie, tu ma także 
swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do naszego stulecia, myśmy sami 
to odczuli w swoich dziejach dwudziestowiecznych. Dlatego Sobór Watykański II sformu-
łował to zdumiewające zdanie: "Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka". 
 
 
                                                                                                                             cd. str. 10 
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A więc, jeśli chcemy stanąć na płaszczyźnie humanizmu na przykład europejskiego, za-
chodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek, pamiętajmy, że ten humanizm ma w Chry-
stusie swoje najpełniejsze objawienie. Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawia-
jąc mu Boga, objawiając mu Ojca, bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, 
nie pamiętając, że jest on Boskiego pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem Bo-
ga samego, że jest przez Boga stworzony, przez Boga-Człowieka odkupiony, że jest sta-
le 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 

 

Nałogi kobiet cd... 
 
Przyczyny, dla których kobiety popadają w uzależnienia, to stany obniże-
nia nastroju, 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 wracają 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 sprawowaniu roli matki i żony, mają większą motywację do 
leczenia. 
     Czy kobietom jest łatwiej ukryć swój nałóg? Zawsze są to kwestie in-
dywidualne, ale rzeczywiście można stwierdzić, że kobiety więcej wysiłku 
wkładają w ukrywanie swoich problemów z nałogiem. Najczęściej od sa-
mego początku piją samotnie w ukryciu, a nie - jak mężczyźni – do pew-
nego etapu, głównie towarzysko. Niewątpliwie ma to związek ze społecz-
nym odbiorem – o wiele częstsze jest negatywne nastawienie do uzależ-
nionych kobiet niż mężczyzn. Kobiety są za swoje nałogi piętnowane bar-
dziej. Chociażby w odniesieniu do picia – pijący mężczyzna traktowany 
jest jako „swojak”, a pijąca kobieta to „dno”. Uzależniona kobieta – matka 
o wiele częściej podlega społecznej dyskryminacji.  
Ocenia się ją za zachowania wynikające z uzależnienia w kategoriach mo-
ralnych, a nie chorobowych.  

     Jakie są psychologiczne mechanizmy uzależniania się kobiet? Takie 
jak u mężczyzn. Tworzy je tzw. system iluzji, kłamstw i zaprzeczania, 
system nałogowego regulowania uczuć oraz system rozdwojonego „Ja”. 
Inny nacisk jest natomiast w odniesieniu do czynników determinujących 
rozwój choroby. O ile w przypadku mężczyzn duże znaczenie 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, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, lęk. 

Ewa Dąbrowska 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu marcu 

Nr 03/64 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w sobotę 
o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ Jasnej, Brzozowej i inne w pobliżu tych ulic na 3 marca,  
♦ z ulicy Płockiej z Rogozina na 10 marca,  
♦ z Otolina 17 marca,  
♦ z Boryszewa Starego na 24 marca,  
♦ z Boryszewa Starego /ulice z osiedla tzw. działek policyjnych/  na 31 marca,  
♦ ze Stróżewka /I część z nowymi ulicami jadąc w kierunku Stróżewka, po prawej 

stronie/ na 7 kwietnia marca,  
♦ ze Stróżewka /II część, od Państwa Lichniaków do skrzyżowania/ na 14 kwietnia.   
Z racji Wielkiego Postu zrezygnujemy z dekoracji kwiatowej. Dziękuję wszystkim para-
fianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie na-
szej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ. 

Rekolekcje wielkopostne w dniach 30 marca - 1 kwietnia poprowadzi ks. dr 
Tomasz Husarek. Ks. Tomasz urodził się 21 września 1973 w Starogardzie 
Gdańskim. Ukończyły Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie w 1999 r. 
Przez cztery lata pracował w parafii p/w św. Józefa w Tczewie. Potem odbył 
studia specjalistyczne z filozofii na KUL. Cztery lata studiów podstawowych z 
filozofii i cztery lata studiów doktoranckich zaowocowały pracą doktorską z filo-
zofii. Obecnie zajmuję się przygotowaniem dysertacji z teologii moralnej (o sa-
kramencie pokuty i pojednania). Prowadzi także zajęcia z historii filozofii w 
WSD w Pelplynie. Zamiłowania: piesze pielgrzymki - 15 razy byłem w Często-
chowie, dwa razy w Santiago de Compostela; a także człowiekiem i jego rela-

Rekolekcje 30 marca Rekolekcje 30 marca Rekolekcje 30 marca Rekolekcje 30 marca ---- 1 kwietnia  1 kwietnia  1 kwietnia  1 kwietnia     

W ramach akcji „Jasełek” dzieci z klasy III SP z Rogozina zbierały na Hospi-
cjum Płockie „św. Urszuli Ledóchowskiej”. Dwie soboty w styczniu dzieci w 
Stróżewku i w Rogozinie trwała akcja. Dzieci zebrały 687,45 PLN i 100 PLN na 
misje. Serdecznie dziękuje dzieciom, rodzicom i opiekunom, którzy towarzyszy-
li Mały Kolędnikom podczas kwesty. Słowa podziękowania kieruję do wszyst-
kich, którzy złożyli dobrowolny datek na Płockie Hospicjum. 

Mali KolędnicyMali KolędnicyMali KolędnicyMali Kolędnicy    
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Cz.-Sob. 1-3   1800 msze św. 

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA  

 

1500 odwiedziny u chorych  

1700 spowiedź, DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 4 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1120 Gorzkie Żale i msza św. 

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św. 

Pi. 9   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 11 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1120 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św. 

Pi. 16   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 18 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1120 Gorzkie Żale i msza św.  

Pon. 19  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. JÓZEFA  

1800 msza św.  

Wt.-Sob. 20-24   1800 msze św.  

Nd. 25 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU  

 930 msza św. 

1120 Gorzkie Żale i msza św.  

Pon. 26  UROCZYSTOŚĆ  

ZWIASTOWANIA  

PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

Wt.-Czw. 27-29   1800 msze św.  

Pi. 30  REKOLEKCJE 800 msza św. dla SP ROGOZINO 

1800 msze św. DROGA KRZYŻOWA 

Sob. 31  REKOLEKCJE 1000 msza św. 

1600 msza św. dla dzieci 

1800 msza św.  


