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Alleluja 
 

- Wesoły nam dzień dziś nastał, 
z radością w sercu króluje... 

śpiewajmy razem z dzwonami, 
wiosenne Alleluja... 

 
- Barankiem wielkanocnym 

wełni się niebo poranne, 
pną się zielenią ku górze 

drzewa, co szumią – Hosanna... 
 

Chrystus zmartwychwstał dzisiaj 
i miłość z wiosną ślubuje... 
Śpiewajmy pełnią radości: 

Zmartwychwstał Pan – Alleluja. 
 

- Chrystus zmartwychwstał dzisiaj, 
radością w sercu króluje... 

pąkowiem zielonym rozkwitła 
wiosenna pieśń – Alleluja... 

 
Józef Baranowski 

Ewa Balska, Beata Nowak 

  Najserdeczniejsze życzenia 
Rodzinnych i zdrowych, radosnych i wiosennych, 
 rozjaśnionych Pieśnią Zmartwychwstania 
   Świąt Wielkiej Nocy 
     
     Życzy 
   ks. dr Janusz Wiśniewski 

    Proboszcz 
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Oblicza cierpienia 

     Od zawsze człowiek stawiał sobie i innym ludziom – a także Bogu – pytanie o 
sens cierpienia. Najbardziej oczywistą i najłatwiej dostrzegalną formą cierpienia jest 
ból fizyczny. Jednak cierpienie może dotykać człowieka we wszystkich sferach istnie-
nia. W życiu doświadczamy różnych form cierpienia. Istnieje cierpienie psychiczne, 
przejawiające się w emocjonalnym niepokoju czy lęku, cierpienie intelektualne zwią-
zane z natrętnymi myślami prześladowczymi czy z myśleniem katastroficznym. Ist-
nieje cierpienie moralne związane z bolesnymi wyrzutami sumienia, a także cierpie-
nie duchowe związane z poczuciem bezsensu życia. Istnieje cierpienie w wymiarze 
społecznym, gdy ktoś czuje się odrzucony, osamotniony, marginalizowany, niezdolny 
do budowania dobrych, szczęśliwych więzi z innymi i samym sobą. Istnieje cierpienie 
religijne polegające na subiektywnym poczuciu opuszczenia przez Boga. Istnieje 
cierpienie w sferze wolności, gdy ktoś traci wolność na skutek alkoholizmu czy narko-
manii, albo gdy ktoś nadużywa swojej wolności, krzywdząc samego siebie i innych 
ludzi. Cierpimy też przez swoje wygórowane pragnienia, których nie możemy zaspo-
koić. Każda forma cierpienia boli, a przez to niepokoi. Wszystko w nas buntuje się 
przeciw cierpieniu. Czujemy, że jest ono niezgodne z naszą naturą i powołaniem. 
Może stać się przyczyną zniechęcenia, poczucia bezradności i rozpaczy. Często 
prowadzi do popadania w uzależnienia, gdy, chcąc poprawić sobie nastrój, sięgamy 
po alkohol czy narkotyk, zamiast podjąć trud poprawy własnego postępowania i do-
strzeżenia piękna życia. Można przez znaczną część życia nie postawić sobie pyta-
nia o radość, o jej pochodzenie czy sens. Cierpienie nie pochodzi od Boga, gdyż 
Bóg jest miłością i radością, a przez to cierpienie jest równie obce Jego naturze co 
grzech. To właśnie dlatego Jezus woła do Ojca w Ogrójcu, by nie musiał pić kielicha 
goryczy. Syn Boży przyszedł do nas, by uczyć nas radości i miłości. Cierpienie ma 
źródło nie w Bogu, ale w nas samych. Cierpienie może być ceną za to, że kocha-
my ludzi niedoskonałych i nasza miłość jest niedoskonała. Źródłem cierpienia są 
też nasze osobiste słabości, błędy i grzechy. Cierpienie jest znakiem, że coś niedo-
brego dzieje się z naszym sumieniem, postępowaniem, hierarchią wartości czy z 
naszymi więziami. Innym źródłem cierpienia jest krzywda, jakiej doznajemy od innych 
ludzi. Czasem jesteśmy współodpowiedzialni za krzywdę, której doznajemy, jak w 
przypadku żony, która nie broni się przed mężem krzywdzicielem. Jezus swojego 
krzywdziciela zapytał: „ dlaczego mnie bijesz?”. Kościół daje krzywdzonym osobom 
prawo i narzędzia skutecznej obrony – do separacji małżeńskiej włącznie.  Bywa też, 
że ktoś cierpi zupełnie niewinnie, np. bite maleńkie dziecko czy przechodzień napad-
nięty przez bandytów lub chory na nowotwór. Ale nawet wtedy i tak wiemy z pewno-
ścią, że cierpienie nie pochodzi od Boga, który nas kocha i który osobiście przyszedł 
do nas po to, by nas chronić od cierpienia i by nam pomagać w niesieniu naszych – a 
nie Jego! – krzyży. Wielu ludzi pod wpływem cierpienia traci wiarę albo popada w 
narkomanię czy alkoholizm. Także w odniesieniu do cierpienia – podobnie jak w po-
zostałych dziedzinach życia – wszystko zależy od miłości! Jeśli w dojrzały sposób 
kochamy Boga, samych siebie i bliźniego, to miłość daje nam moc, byśmy postępo-
wali w sposób zgodny z Dekalogiem. 
                                                                                                          Ewa Dąbrowska 
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Uśmiech 
 

Uśmiechnęła się do pogrążonego w smutku nieznajomego, a uśmiech sprawił, że ów 
człowiek poczuł się lepiej. Wspomniał o dobroci dawnego przyjaciela i napisał do nie-
go list z podziękowaniami. Przyjaciel tak ucieszył się z listu, że zostawił kelnerce drob-
nych stos. Kelnerka zaskoczona wysokością napiwku, kupiła za niego los. Następnego 
dnia wzięła swą wygraną, człowiekowi z ulicy dała część. Mężczyzna był bardzo 
wdzięczny, gdyż od dwóch dni nie miał co jeść. Zjadł, więc obiad i ruszył do domu ob-
skurnego jak wiezienie. Po drodze przygarnął zziębniętego psiaka i zabrał go do do-
mu. Piesek był bardzo wdzięczny, że ktoś ocalił go od mrozu. Tej nocy w domu męż-
czyzny wybuchł pożar. Szczeniak podniósł alarm w sieni. Szczekał tak długo wył, aż 
wszystkich obudził  i ocalił od płomieni. Jeden z ocalałych chłopców wyrósł na prezy-
denta. A to wszystko z powodu zwykłego uśmiechu, który nie kosztował nawet grosz.  
Nie czekaj aż taki łańcuszek zacznie ktoś inny. To do Ciebie dzisiaj należy zapocząt-
kowanie kręgu. Iskierka dobroci wystarczy by wysadzić w powietrze ogromny ciężar. 
Im więcej dobroci będziesz dawał tym więcej jej zyskasz. Ona wróci do Ciebie ze 
zdwojoną siłą. Każdym gestem dobroci zbliżasz się do Boga. Bo Bóg to niezmierzone 
dobro.       
                                                                                                Aneta Wojciechowska 

Pokoloruj obrazek 

Rys. Julia Wojciechowska 
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św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu 
 „Dar Boga dla naszych czasów” 

         
U państwa Lipszyców Hela nie była człowiekiem obcym, 
lecz jakby członkiem rodziny, bardzo ją wszyscy lubili i 
szanowali, bo była pracowita, radosna, umiała zająć się 
dziećmi, słowem – miała wszystkie dane ku temu, aby 
być dobrą żoną i matką. Dlatego pani Lipszycowa myślała 
o jej zamążpójściu. Jednak Hela czuła, że ma serce tak 
wielkie, iż nie zaspokoi go żadna miłość ludzka, tylko sam 
Bóg. Było to w czasie oktawy Bożego Ciała. Bóg napełnił 
duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania 
Go, jako najwyższego dobra i piękna – opisywała po la-
tach najważniejsze wydarzenie z pobytu w Ostrówku – 
Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest 
miłość Jego ku mnie. Było to w czasie nieszporów, w pros- tych słowach, które płynęły 
z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej czys- tości. Od tej chwili czułam większą zaży-
łość z Bogiem, Oblubieńcom swoim. Od  tej chwili uczyniłam  celkę w sercu  swoim, 
gdzie  zawsze przestawałam z Jezusem (Dz. 16). 
 
Życie zakonne 
Z Ostrówka dojeżdżała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze, ale gdzie zapu-
kała do furty, wszędzie jej odmawiano przyjęcia. Wreszcie stanęła w klasztorze Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Niepozorna, wiek troszkę spóźniony, dosyć 
wątłej kompleksji, służąca, z zawodu kucharka, a przy tym nie posiadająca nie tylko 
posagu, ale nawet najmniejszej wyprawki. Nic nadzwyczajnego, ot, zgłosiła się taka 
mizerotka, wątła, biedna, bez wyrazu, nic obiecującego – po wstępnym zlustrowaniu 
kandydatki  relacjonowała  m. Małgorzata  Gimbutt  przełożonej generalnej m. Leonar-
dzie Cieleckiej, która niechętnie przyjmowała do Zgromadzenia osoby wywodzące się 
z tej sfery. Obecna przy tej relacji przełożona domu warszawskiego m. Michaela Mora-
czewska zaproponowała, że osobiście porozmawia z kandydatką. Przez uchylone 
drzwi do rozmównicy zobaczyła skromną dziewczynę, a widząc jej nieco zaniedbany 
wygląd, zamierzała ją początkowo odprawić, ale pomyślała, że miłość bliźniego naka-
zuje, aby wpierw z nią porozmawiać. Wówczas zauważyła, że kandydatka bardzo ko-
rzystnie się prezentuje i nabrała ochoty, aby ją przyjąć, ale poleciła, by zapytała Pana 
domu, czy ją przyjmie. Helenka wiedziała, że ma iść do kaplicy. W czasie modlitwy 
usłyszała słowa: Przyjmuję, jesteś w Sercu Moim (Dz. 14). Gdy wróciła do rozmównicy 
oznajmiła te słowa Przełożonej, a ta odpowiedziała: Jeśli Pan przyjął, to i ja przyjmuję. 
Przeszkodą w natychmiastowym wstąpieniu Helenki do klasztoru było jednak ubóstwo, 
więc Przełożona doradziła, aby pozostała jeszcze na służbie i zapracowała sobie 
na  skromną  wyprawkę, a przez  ten czas  bardziej jeszcze  utwierdziła się w powoła-
niu. 

Agata Trojanowska 
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Spacerkiem po okolicy parafii: 
 

Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele 
obrzędów. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim 
świąteczne dni są  radośniejsze. Wielkopostną ciszę, spokój i powagę przerywały nie-
gdyś, prawie już zapomniane, obchody półpościa. W dniu, w którym przypadała poło-
wa Wielkiego Postu, po ulicach wsi  biegali chłopcy, hałasując drewnianymi kołatka-
mi . Wykrzykiwali przy tym głośno: półpoście, półpoście! Nawet bardzo pobożne osoby 
tolerowały te hałasy i psoty. Oznaczały one bowiem, że zbliża się wesoły i suty czas 
świąteczny i że pora rozpoczynać wielkie, wiosenne porządki oraz inne przygotowania 
do Świąt Wielkanocnych.Dawno, dawno temu półpoście było okazją do zabawy, ale 
nie wandalizmu, potem do popisu dla psotników. Na wsiach młodzi ludzie wyciągali 
gospodarzom wozy na drogi, zamalowywali okna (ale niekoniecznie farbą olejną), wy-
stawiali bramy (ale tak, że potem bez problemu można było wstawić je z powrotem). 
Zwyczaj obchodzenia półpościa  zachował się na   Mazowszu,  w tym i na terenie na-
szej obecnej parafii, prawie do końca ubiegłego wieku. Na przykład w Rogozinie  tzw. 
„kawalerka” – dorosła młodzież i kawalerowie - zbierała się w noc półpościa ok. godz. 
23-24-tej w centrum wsi w okolicy figurki.  Było to oczywiste miejsce spotkania , to 
samo od wielu, wielu lat – można powiedzieć „od zawsze”. Po zebraniu się grupa ru-
szała na wieś – część z psot i figli była zaplanowana od wielu dni, ale większość  wy-
nikała z sytuacji.  „Żelaznym” punktem programu było wyprowadzenie jak największej 
ilości wozów konnych z obejść , doprowadzenie ich nad trzy stawy przy obecnej ulicy  
Mazowieckiej, rozebranie na części i wrzucenie do wody, jeśli stawy nie były zamarz-
nięte, albo porozrzucanie na zamarzniętej powierzchni lodu. Właściciele wozów rano 
musieli znaleźć poszczególne części wozów i złożyć swoją własność w całość, co nie 
był takie proste,  a nadto dostarczało okazji do żartów i dowcipów. Dużym powodze-
niem cieszyły się też narzędzia rolnicze, sanie, a szczególnie bramy i furtki, wynoszo-
ne do sąsiadów na stawy, na skrzyżowania. Szczególną frajdą i w szczególnej „cenie” 
było  wyrządzenie psoty tym gospodarzom, którzy w tę noc pilnowali swojego obej-
ścia, musieli się liczyć nawet z kilkoma próbami  „porwania” wozu, bramy, furtki czy 
innego sprzętu. Miarą „udanego” półpościa był widok wsi rano – części wozów w sta-
wach, obejścia bez bram i furtek, różne sprzęty gospodarskie na skrzyżowaniach, 
przystankach autobusowych i innych widocznych miejscach. Ale miarą „udanego” pół-
pościa był również fakt, że nie zniszczono żadnego mienia, nie wyrządzono szkód. Nie 
wyrządzano też psot osobom starszym, chorym, itp. Psoty i figle  młodzież y w noc 
półpościa były akceptowane przez mieszkańców wsi , w tym i przez tych, którzy  pada-
li ich „ofiarami” – były częścią tożsamości  społeczności lokalnej. Wielki Tydzień za-
czyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – 
rózgi wierzbowe z baziami, gałązki bukszpanu – ozdabiano kwiatkami, mchem, zioła-
mi, kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki uderzało się nią lekko domowników, 
by zapewnić im szczęście na cały rok, uderzano palmą też krowy, by dawały dużo 
mleka, miały gładką sierść i były okrągłe jak bazie. Zatknięte za obrazy świętych lub 
włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem, pożarem, 
burzami i złośliwością sąsiadów.  W Wielki Piątek w kościele milkną dzwony (tzw. 
"zawiązywanie dzwonów"), zastępuje się je terkotkami, kołatkami aż do rezurekcji. Od 
Wielkiego Czwartku do rezurekcji nie wolno było tłuc kaszy, mleć w żarnach, młócić, 
rąbać, prać bielizny, prząść, tkać, szyć.       cd.str 6 
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W Wielką Sobotę, która była dniem radosnego oczekiwania, święci się w kościele 
wodę i ogień, po poświęceniu wszyscy starali się przynieść do domu trochę wody i 
ogarki z ogniska. Wodą tą święcono później zagrodę, dobytek, jedzenie, od przynie-
sionego ogarka zaś rozpalano w domu nowy ogień, który niegdyś trwał przez cały 
rok. Koniecznie należy tego dnia poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim 
zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na 
znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci 
została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”,  jajka – symbol narodzenia”, 
masło – oznakę dobrobytu, sól, chleb, ser. Dużym wyróżnieniem było dla właściciela 
koszyczka, jeśli przy święceniu  od niego kapłan wybrał piękną pisankę. (Uwaga dla 
dziewczyn, jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się 
jajka na święconkę, to  podobno znikną piegi i inne mankamenty urody! A czerwone 
pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki). Święconkę jadło się do-
piero następnego dnia, po rezurekcji. W Wielką Niedzielę o wschodzie słońca w 
kościele odprawiana jest msza zwana rezurekcją Kiedyś rozpoczęciu mszy rezurek-
cyjnej towarzyszył huk setek petard, dzisiaj słychać jedynie pojedyncze ich wybu-
chy. W całej Polsce starano się jak najszybciej wrócić z rezurekcji, Po jej zakończe-
niu na Mazowszu odbywały się wyścigi furmanek. Wierzono, że temu, kto najszyb-
ciej wróci do domu, najlepiej obrodzi zboże. Wierzono też, że ten, kto pierwszy wróci 
do domu, pierwszy też ukończy w lecie żniwa.  W domu, po powrocie z rezurekcji, 
gospodarz kropił święconą wodą dom, jego mieszkańców i całą zagrodę. Spożywa-
no obrzędowe śniadanie - pierwszą potrawą było jajko - i składano sobie życzenia.  
Niedzielę Wielkanocną spędzano w domu, wstrzymując się od pracy. Spanie w cza-
sie dnia w okresie Świąt Wielkanocnych, jak wierzono,  stawało się przyczyną nie-
urodzaju. W nocy z pierwszego na drugi dzień świąt istniał na Mazowszu zwyczaj 
kolędowania wielkanocnego zwanego „wykupem”. "Dać wykup" znaczyło obdaro-
wać jajkami.  W Poniedziałek Wielkanocny, zwany także "lanym" poniedziałkiem,  
polewano się wodą, a przede wszystkim polewano wodą dziewczęta (śmigus /
dyngus). Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny 
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko 
znalazła męża. 
Dziewczyny nie mogły się też czuć bezpiecznie nawet  we własnych,  dobrze wydawa-
łoby się   zamkniętych- domach,  wyjęcie szybki z okna, zdjęcie z zawiasów  całych 
okien lub drzwi nie było problemem, a chłopcy, aby oblać dziewczyny, potrafili znaleźć 
na wejście do domostwa sposoby, które wprawiały w zadziwienie domowników . 

 
Krzysztof Frączkowski, Krzysztof Czerwiński 
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   Nawróceni- Andre Frossard 
 

  Pomimo tego, że nadal znaczny odsetek ludzi żyjących w  
różnych społeczeństwach deklaruje przynależność do Kościoła, 
coraz częściej słychać głosy potępiające religijność i negujące 
istnienie Boga. Na świecie żyje wielu agnostyków i ateistów. Za-
razem jednak, pomimo pozornej lekkości jaką daje możliwość 
życia bez narzuconych z góry zasad moralnych, wielu zagorza-
łych przeciwników wiary religijnej, w obliczu różnych wydarzeń i 
w różnych okolicznościach, zmienia swój pogląd i nawraca się na 
wiarę- w tym na wiarę chrześcijańską, część z nich przyłącza się do Kościoła Katolic-
kiego. W rozpoczynającym się w tym numerze cyklu „Nawróceni” poznamy sylwetki 
sławnych ludzi, którzy nawrócili się na wiarę katolickiego Kościoła i poznamy ich prze-
myślenia na temat podstaw ich wiary. Na początku zapraszam do zapoznania się 
z wyjaśnieniem podstawowych terminów związanych z tym tematem, następnie do 
wstępnego zapoznania się z Andre Frossardem. 

Agnostycy wyznają pogląd, że niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywi-
stości, a co za tym idzie- niemożliwe jest dowiedzenie się, czy Bóg lub bogowie istnie-
ją, czy też nie.  Istnieje kilka kategorii agnostycyzmu, od silnego- z głównym przesła-
niem mówiącym, że istnienia Boga nie można w żaden sposób udowodnić i nigdy nie 
będzie to możliwe, przez teizm agnostyczny (nie wiadomo, czy Bóg [lub bogowie] ist-
nieje, ale nadal się w Niego [nich] wierzy, przy czym treści zawarte w świętych księ-
gach uznawane są za legendy), ateizm agnostyczny (nie wiadomo, czy Bóg istnieje i 
się w niego nie wierzy), po ignostycyzm (pytanie o istnienie boga jest pozbawione 
sensu, ponieważ nie posiadana ono testowanych skutków, więc ignoruje się je).  

Ateizm jest to odrzucenie teizmu (wiara w istnienie boga, bogów lub bogiń) 
lub przyjęcie stanowiska, że Bóg lub bogowie nie istnieją. Silny ateizm to stanowcze 
stwierdzenie, że bogowie nie istnieją, a słaby ateizm zawiera wszystkie aspekty non-
teizmu (doktryny religijnej nie uznającej ani nie negującej istnienia boga; za takie reli-
gie uważa się m.in. buddyzm, dżynizm, taoizm i konfucjanizm). Istnieje też ciekawy 
podział na ateizm negatywny i pozytywny, zapoczątkowany przez Goparaju Rama-
chandra Rao, określającego pozytywny ateizm jako pogląd promujący pozytywne war-
tości, takie jak zachowanie zgodne z religijnymi normami moralnymi, tolerancja 
i zrozumienie dla wiary innych osób,  nie nawracanie innych ludzi na ateizm i nie na-
uczanie o nim, prawdomówność i spokój w kontaktach z osobami o innych poglądach. 
Ateizm to po prostu brak wiary w boga. 

Pierwszym ateistą, którego sylwetka zostanie zaprezentowana w tym cyklu 
jest Andre Frossard. Jest to znany francuski pisarz i eseista, członek Akademii Fran-
cuskiej w latach 1987-1995. Andre wychowany został w rodzinie ateistów, o tradycji 
trzech wyznań: żydowskiego, protestanckiego i katolickiego. Był synem Louisa- Osca-
ra Frossarda, jednego z fundatorów Francuskiej Partii Komunistycznej, sekretarza 
generalnego tej partii. We wspomnieniach Andre Boga nie było, nie istniał On ani w 
jego domu, ani w sercach członków jego rodziny. W domu nie było obrazów o tematy-
ce religijnej, nikt w jego otoczeniu nie mówił o Bogu. Żydzi traktowali swoją religię jako 
sprawę rodzinną, nie propagowali swoich poglądów. Wiejscy chrześcijanie również 
nie rozmawiali o swojej wierze, albo ze względu na konieczność zachowania dyskre-
cji, albo też w obawie przed złośliwościami „lewicy”.            c.d.n.Monika Sowińska 
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Nr 04/65 Stary Testament Księga Rodzaju 
 
Księga Rodzaju dzieli się na dwie główne części: pierwszą, opisującą świat przed 
potopem lub historię powstania świata, i drugą, zawierającą rodzinną historię, przod-
ków Izraela. Pierwsza część rozpoczyna się opisem stworzenia świata. Wyjątkowa, 
w porównaniu z innymi tradycjami starożytnego Bliskiego Wschodu, biblijna relacja o 
stworzeniu świata rozpoczyna się serią poleceń wydanych przez Boga, systematycz-
nie powołujących do istnienia i kształtujących wszelkie stworzenie. Stworzenie czło-
wieka na obraz Boga, mężczyzny i kobiety, w szóstym dniu, jest ostatnim aktem 
stwórczym. Jednak kulminacyjnym momentem stworzenia jest dzień siódmy, szabat, 
w którym Bóg odpoczął. Stworzeniu towarzyszy błogosławieństwo, zawarte w przy-
kazaniu: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się", wielkie posłannictwo ST. Całe stworze-
nie zostało uznane za "bardzo dobre", lecz Boża aprobata nie trwała długo. Po stwo-
rzeniu pierwszych ludzi, mężczyzny i kobiety, pierwotny stan harmonii został zburzo-
ny przez akt nieposłuszeństwa pierwszej pary. Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu, 
czemu towarzyszyło bratobójstwo i nasilające się coraz bardziej ludzka niegodziwość 
i przemoc. Tej spirali przemocy i grzechu towarzyszyło jednak coraz większe błogo-
sławieństwo, które, wraz z rodziną Noego, przetrwało nawet klęskę potopu (por. ge-
nealogie w). 
Przechodząc od historii świata do rodzinnej historii, pozostała część Księgi Rodzaju 
koncentruje się na przygodach i przeciwnościach losu, jakich doświadczyli przodko-
wie Izraela: Abraham i Sara, Izaak i Rebeka), Jakub („Izrael”) i Rachela oraz Józef. 
Przedstawiając dzieje czterech kolejnych pokoleń, owa historia rodzinna rozpoczyna 
się od chwili, gdy Abraham i Sara zostają wezwani, aby udali się do nieznanej ziemi i 
aby przez nich otrzymały obietnicę błogosławieństwa Bożego wszystkie rodziny zie-
mi. Przodkowie Izraela, wędrując przez ziemie Mezopotamii, Egiptu i Kanaanu, 
uczestniczyli we wspólnej obietnicy, że Bóg będzie im błogosławił ziemią i potom-
stwem.         ks. Janusz Wiśniewski 

 

Cytat na kwiecień 2012 rok 
Panie mój, rozmyślałem dzisiaj nad słowami Vincenta van Gogha: „To prawda, 

że są odpływy i przypływy, ale morze ciągle pozostaje takie samo”.  Ty jesteś mo-
rzem. I choć emocjonalnie zaznaję wielu wzlotów i upadków i często doświadczam 
wiele zmian w życiu wewnętrznym, Ty pozostajesz taki sam. Twoja stałość nie jest 
jednak stałością skały, lecz stałością wiernego kochanka. 

 Dzięki Twej miłości urodziłem się do życia; Twoja miłość mnie pokrzepia i wciąż 
przyzywa do siebie. Są dni smutku i dni radości; jest poczucie winy i uczucie 
wdzięczności. Są chwile niepowodzeń i chwile sukcesów. Ale wszystkie one są 
ogarnięte Twą niezachwianą miłością. 

Moją jedyną prawdziwą pokusą jest zwątpienie w Twoją miłość, myślenie, że 
jestem poza jej zasięgiem, usunięcie się z jej uzdrawiającego promieniowania. Ulec 
tej pokusie to wejść w ciemność rozpaczy. 

O Panie, morze miłości i dobroci, pozwól mi nie bać się sztormów i wiatrów me-
go codziennego życia, i niechaj wiem, że są odpływy i przypływy, ale morze pozo-
staje zawsze takie samo. Amen.           /Henri J. M. Nouwen, Wołanie o miłosierdzie/ 

Agata Trojanowska 
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Nr 04/65 
Jan Paweł II mówi do Polaków - najważniejsze przesłania IV 

 

Przemówienie do prezydentów siedmiu państw Europy Środkowej, 3 
czerwca 1997  
Dziś nadal stoją przed odpowiedzialnymi za politykę ogromne zadania. 
Umacnianie instytucji demokratycznych, rozwój gospodarczy, współpraca 
międzynarodowa - wszystkie te działania osiągają swój prawdziwy cel tylko 
wówczas, gdy zapewnią taki poziom życia, który pozwoliłby człowiekowi rozwijać 
wszystkie wymiary swojej osobowości. Wzniosłość misji ludzi kierujących polityką pole-
ga na tym, że mają oni działać w taki sposób, aby zawsze była szanowana godność 
każdej ludzkiej istoty; stwarzać sprzyjające warunki dla budzenia ofiarnej solidarności, 
która nie pozostawia na marginesie życia żadnego współobywatela; umożliwiać każde-
mu dostęp do dóbr kultury; uznawać i wprowadzać w życie najwyższe wartości humani-
styczne i duchowe; dawać wyraz swoim przekonaniom religijnym i ukazywać ich war-
tość innym. Postępując tą drogą, kontynent europejski umocni swoją jedność, dochowa 
wierności tym, którzy położyli podwaliny pod jego kulturę, i spełni swoje doczesne po-
wołanie w świecie. 
Sejm, 11 czerwca 1999  
Przypadająca w tym roku 60. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz dziesiąta rocz-
nica wydarzeń, o których wspominaliśmy, winna stać się okazją dla wszystkich Polaków 
do refleksji nad darem wolności "danej" i jednocześnie "zadanej". Wolności wymagają-
cej nieustannego wysiłku w jej umacnianiu i odpowiedzialnym przeżywaniu.  Wszystkim 
tu obecnym i wszystkim moim rodakom życzę, aby próg trzeciego tysiąclecia przekro-
czyli z nadzieją i ufnością, z wolą wspólnego budowania cywilizacji miłości, która opiera 
się na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. 
Niech Duch Święty nieustannie wspiera wielki proces przemian służący odnowie oblicza 
ziemi. Tej naszej wspólnej ziemi! 
Do uczestników narodowej pielgrzymki do Rzymu, 19 maja 2003  
Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kultural-
nej i religijnej tożsamości naszego Narodu. Podzielam ich niepokoje związane z gospo-
darczym układem sił, w którym Polska - po latach rabunkowej gospodarki minionego 
systemu - jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też o niewielkich środkach. 
Muszę jednak podkreślić raz jeszcze, że Polska zawsze stanowiła ważną część Europy 
i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczy-
znach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów opartą na wspólnej 
chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z 
innymi państwami jest dla naszego Narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem 
jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. 
Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. 
Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej!  Polska potrzebuje 
Europy. Jest to wyzwanie, które współczesność stawia przed nami i przed wszystkimi 
krajami, które na fali przemian politycznych w regionie tak zwanej Europy Środkowo-
Wschodniej wyszły z kręgu wpływów ateistycznego komunizmu. To wyzwanie stawia 
jednak przed wierzącymi zadanie - zadanie aktywnego budowania wspólnoty ducha w 
oparciu o wartości, które pozwoliły przetrwać dziesięciolecia programowej ateizacji. 

 Agata Trojanowska 

   

 

 

                                                                             10  

Nr 04/65 

PORZĄDEK MSZY ŚW. 

NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych,  

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź   

godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i 
piątek) 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w dni powszednie po każdej Mszy św.   

Tel. plebania - 24264 45 58, 507119511.  
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Redaguje 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  PARAFIALNE 
Nr 04/65 

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

nia,  
♦ Ze Stróżewka /III część, od Państwa Sobolewskich   aż do Państwa 

Plewińskich/ na 21 kwietnia,  
♦ Ze Stróżewka /IV część, tzw. środek działki/ na 28 kwietnia,  
♦ Ze Stróżewka /V część, mieszkańcy nowych działek, za numerem 117 i 

następne/, na 5 maja.  
Jeżeli istnieje możliwość, to prosiłbym o zadbanie o kompozycję kwiatową 
przed ołtarzem. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za 
dobrowolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZA-
PŁAĆ. 

Jeżeli Ktoś z  Parafian nie brał udziału w rekolekcjach wielkopostnych, z róż-
nych powodów, zapraszam do świątyni w Wielki Piątek od godz. 1700 do sko-
rzystania z sakramentu pokuty. W Wielką Sobotę od 1300 - błogosławieństwo 
święconki (co godzina). Podczas wizyty w świątyni spróbujmy na chwilę zatrzy-
mać się przy Grobie Pana Jezusa.  

POMÓDLMY SIĘ DO JEZUSA!!!  

W Wielki Piątek i Sobotę kościół otwarty do 2030.  

Zapraszam WSZYSTKICH PARAFIAN, a szczególnie, asystę, chór parafialny, 
Kółko Żywego Różańca, lektorów, ministrantów i Ochotniczą Straż z Rogozina, 
naszego rycerza do udziału w liturgii Triduum Paschalnego.  

Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali grób Pański oraz dekoracje świą-
teczną w naszym kościele. Serdecznie dziękuję również tym, którzy niekiedy 
tylko kilka chwil poświęcili, czy nawet przysłowiową deskę  przytrzymali, czy 
kwiaty ustawili -  BÓG ZAPAŁĆ. 

Ks. Proboszcz 
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA LITURGICZNE W KWIETNIU 
Nr 04/65 

Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Nd. 1 NIEDZIELA  
PALMOWA 

 930 msza św.  

1130 msza św., procesja z palmami 

Po.-Śr. 2-4   1800 msze św.  

Czw. 5  WIELKI CZWARTEK 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Pi. 6  WIELKI PIĄTEK 

/I PIĄTEK MIESIĄCA/ 

1500 ODWIEDZINY U CHORYCH 

1730 DROGA KRZYZOWA  

1800 LITURGIA MEKI I SMIERCI PAŃ-
SKIEJ 

Sob. 7  WIELKA SOBOTA 1300 błogosławieństwo  święconki 

1800 LITURGIA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Nd. 8 NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

 600  REZUREKCJA, 

1130 msza św.,  

Po. 9  PONIEDZIAŁEK W OKTA-
WIE WIELKANOCY 

930 msza św.  

1130 msza św. 

Wt.-Sob  9-14  OKTAWA WIELKANOCY 1800 msze św. 

Nd. 15 NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA BO-
ŻEGO  

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Sob. 16-21   1800 msze św. 

Nd. 22 III NIEDZIELA WIEL-
KANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn. 23  UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJ-
CIECHA-PATRONA POL-

SKI 

1800 msza św. 

Pn.-Sob. 24-28   1800 msze św. 

Śr. 25  ŚWIĘTO ŚW. MARKA 
EWANGELISTY 

1800 msza św. 

Nd. 29 IV NIEDZIELA WIEL-
KANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn. 30   1800 msza św. 

19.04. - przypada 7 rocznica elekcji Benedykta XVI. Pomódlmy się w intencji Ojca św.  

29.04. - modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. 


