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W czerwcowy poranek� 
Czerwcowy lśni poranek. 
Wiatr w polnych brzozach szumi- 
Tą samą chodzę drogą, 
W tej samej trwam zadumie- 

    I ten sam krzyż przy drodze 
Wita mnie, co przed laty- 
Słyszę, jak z opadaniem 
Rosy, modlą się kwiaty. 

Widzę pszczół złoty przelot 
Znać, że dojrzewa lato. 

Jaki przepych na polach, 
Jaki świat w krąg bogaty. 

Jak pięknie biją dzwony. 
Jakie w nich dźwięki czyste. 

Więc skąd to zamyślenie 
Smutku u Ciebie, Chryste? 

Że trwasz samotnie w polu, 
Z dala od gwaru wioski, 
A może serce moje 
Przyczyną jest Twej troski? 

To prawda – nieraz w życiu 
Od Ciebie z dala stałem, 

Chociaż tyle dobroci 
I łask tyle doznałem. 

Dziś powracam do Ciebie, 
Pielgrzym drogi zbłąkanej- 

Tą niedzielą czerwcową. 
Usłysz serca wołanie. 

Darmo szukać miłości 
W świata ogromnym tłumie, 

Skoro Ty ją rozdajesz 
Ciszą polnej zadumy.- 

 
Józef Baranowski 

 
      Przygot.Ewa Balska, Beata Nowak 
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Spacerkiem po okolicy parafii� 
 W 1927 roku w Rogozinie z inicjatywy zacnych gospodyń zawiązało się pierwsze w 
tych okolicach ”Koło Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem i pierwszą przewodniczącą 
tego koła była obywatelka ziemska p. Przybojewska z Ciółkowa, sekretarzem - Z. Kozi-
czyńska a skarbnikiem Helena Lajourdie.  Koło, liczące wówczas 25 członkiń, rekrutowało 
się z gospodyń sąsiadujących ze sobą wiosek: Rogozina, Stróżewka i Boryszewa. Działal-
ność koła w początkowej fazie jego istnienia ograniczała się do spotkań i zebrań, na któ-
rych omawiano projekty i sposoby ulżenia w ciężkiej pracy i rozwiązywania różnych pro-
blemów ludzi wsi. W kolejnych latach koło pod przewodnictwem p. Amelii Wesołowskiej a 
następnie Jadwigi Hinc  zaczęło działać bardzo aktywnie. Najważniejszym  przedsięwzię-
ciem KGW było zorganizowanie w 1935r pierwszego w historii wsi przedszkola na okres 
największego nasilenia prac polowych, tj. na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień. Zakupio-
no ze składek członkowskich ręczny magiel, który znacznie ułatwiał prasowanie bielizny, 
szczególnie pościelowej przeważnie zgrzebnej z lnu, organizowano szereg konkursów, 
jak. np.: gotowania, przetworów owocowych,  serowarski, trykotarski. Przeprowadzano 
konkursy właściwej uprawy warzyw i kwiatów. Kolo posiadało jedyną apteczkę leków i 
opatrunków koniecznych  przy udzielaniu pierwszej pomocy. Należy zaznaczyć, że działal-
ność koła miała olbrzymie znaczenie w okresie międzywojennym i pozwalała przynajmniej 
w części ułatwiać życie kobiecie obarczonej ponad siły obowiązkami dnia codziennego. 
Wybuch II Wojny Światowej i okres okupacji przekreśliły wszelkie plany i zamierzenia w 
działalności koła. 
 W 1945r w nowym ustroju koło reaktywuje swoją działalność pod przewodnictwem 
p Józefy Mireckiej - żony kierownika szkoły, a następnie p. Ireny Kulińskiej. Sprawy spo-
łeczne to na powrót zorganizowanie przedszkola, w którym chłopskie dzieci „znajdą wspa-
niałą opiekę i wstępną szkołę bycia i zachowania”. Do tradycji koła należy działalność kul-
turalno-oświatowa na wsi taka jak: organizacja imprez dożynkowych, odczytów, rozrywek i 
zabaw tanecznych. Świetnie układała się współpraca koła z powstałą OSP w Rogozinie. 
W roku 1965 nowy zarząd w składzie: Bronisława Koziczyńska - przewodnicząca (funkcję 
tę będzie pełniła przez kolejne ponad 40 lat), Genowefa Stefańska, Zofia Maślana, T. Zby-
szyńska postarał się o  lokum w budynku socjalnym Kółka Rolniczego. Koło posiadało 
skromną wypożyczalnię naczyń stołowych dla mieszkańców wsi (do obsługi i przygotowa-
nia imprez rodzinnych, 100 litrowy kocioł do gotowania powideł  i szatkownicę „hebel” do 
kapusty). Koło powołało też sekcję drobiarską w celu dalszej specjalizacji  w tym kierunku. 
Z działalności kulturalnej godzi się wymienić sprawę utworzenia teatru amatorskiego, który 
wystawiał z powodzeniem sztukę Fredry „Consilium facultatis”. W 1968r otwarto urządzo-
ny plac gier i zabaw przy przedszkolu (obecnie bud. apteki). Środki na ogrodzenie  pocho-
dziły z dochodu ze zorganizowanych przez KGW dożynek, a Kółko Rolnicze wykonało 
zjeżdżalnię, huśtawki i karuzelę. W latach 80-tych program działalności koła nie odbiegał 
od dotychczasowego. Obecnie KGW pełni nieco mniej istotną rolę w życiu społecznym i 
kulturalnym naszej lokalnej społeczności, chociaż panie z Koła Gospodyń Wiejskich są 
nadal „strażnikami” tradycji lokalnych, a zdobyte dawniej umiejętności  w wielu dziedzi-
nach są bezcenne. Bez ich bezinteresownej pracy wiele „skarbów” naszej przeszłości 
pewnie poszłoby w niepamięć. Bez wątpienia jubileusz - 85-lecia istnienia koła, który 
przypada w tym roku, szczególnie wpisuje się w historię naszej  społeczności, a obchody 
jubileuszu - nawet skromne przy okazji dożynek parafialnych - pozwolą dokonać podsu-
mowania minionych lat i doświadczeń oraz dać miejsce na wspomnienia i refleksje doty-
czące działalności i pracy gospodyń wiejskich na przestrzeni ostatnich  ośmiu dziesięciole-
ci. 
 

p.s. Dziękuję p. Bożenie Góralczyk za udostępnienie kroniki KGW w Rogozinie 

Krzysztof Czerwiński 
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1.    Ojciec Jana Chrzciciela. 
2.    Oznacza go hebrajskie słowo kohelet. 
3.    Greckie tłumaczenie Starego Testamentu. 
4.    Był nim Jeremiasz. 
5.    Miasto, w którym zmarł św. Jan Bosco. 
6.    Stolica Apostolska. 
7.    Trzeba je rozmnażać.  
8.    Był nim z zawodu Ewangelista Mateusz 
9.    Wieści mogą być NN 
10.  Wyznanie grzechów przed kapłanem.  
11.  Według Biblii jedno z miast spalone przez Boga ogniem siarki. 
12.  Jego żona zmieniła się w słup soli. 
13.  Biblia przedstawia historię jego rodu. 
14.  Może być boczna w kościele.  
15.  Inna nazwa Księgi Rodzaju. 
16.  Nawiedziła ją Maryja.                                                                                                                    

      1.           

      2.           

 3.                

     4.            

      5.           

      6.           

7.                 

        8.           

         9.           

   10.              

      11.           

    12.             

      13.           

      14.           

 15.                

      16.           

Miłość 
Pewien chłopiec chciał się dowiedzieć, czym jest miłość? Poszedł więc do swego ojca i 
pyta: - Tato, powiedz mi proszę, po czy rozpoznać prawdziwą miłość? Ojciec popatrzył na 
swego małego synka, po czym odrzekł: - Widzisz synu, to jest tak jak w tej bajce. Pewien 
król miał trzech synów. Każdy z nich mieszkał w innej części królestwa. Pierwszy odwie-
dzał swojego ojca co miesiąc i kiedy przybył na jego dwór przez cały dzień z nim rozma-
wiał, po czym następnego dnia opuszczał pałac i wracał do swego domu. Drugi też przy-
jeżdżał co miesiąc i przywoził swemu ojcu mnóstwo podarunków. Zostawiał wszystkie 
prezentu i szybko odjeżdżał. Trzeci zaś przybywał do swego ojca równie często jak jego 
bracia, ale ten nie przywoził ojcu prezentów, ani nie przesiadywał z nim rozmawiając 
przez cały dzień. On skoro tylko pojawił się w domu swego ojca, starał się przez cały 
dzień służyć królowi. Dbał o jego zdrowie, przynosił mu rzeczy, o które prosił ojciec i zała-
twiał wszystkie sprawy, które ten mu zlecił. Jak myślisz, który z nich tak naprawdę kochał 
swego ojca? - Nie wiem tato. Myślę, że wszyscy trzej. - Ten trzeci synu, on wiedział, że 
miłość to postawa służby na rzecz drugiej osoby. Kochać znaczy służyć, tracić swe życie 
dla ukochanej osoby. 

Wybrała na podstawie Bruno Ferrero Aneta Wojciechowska 
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Rozwiązanie krzyżówki: 1. Zachariasz, 2. Mędrca, 3. Septuaginta, 4. Prorok, 5 Turyn, 6. 
Watykan,  
7. Talenty, 8. Celnik, 9. Hiobowe, 10. Spowiedź, 11 Sodoma, 12. Lot, 13. Abraham, 14. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011  

I. INWESTYCJE 

 

II KOSZTY BIEŻĄCE – 42,180 PLN 

- utrzymanie „plebani” – czynsz, energia elektryczna itp. 

- utrzymanie świątyni – świece, hostie, wino, oleje, ogrzewanie (energia elektryczna), 
wywóz śmieci, woda i koszty personalne  

- podatek dochodowy – ryczałt  

- świadczenia na rzecz kurii (diecezji) - miesięcznie od osób zamieszkałych na terenie 
parafii, ale oprócz tego zobowiązani jesteśmy do przekazania następujących tac z: II nie-
dzieli sierpnia, św. Szczepana, 2 lutego, Poniedziałku Wielkanocy, 3 czerwca, III niedziela 
września, świętopietrze, trzy zbiórki do puszek, Niedziela Misyjna oraz kwartalnie na mi-
sje 

III KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DUSZPASTERSKĄ – 8,100 PLN 

- dopłaty do tygodnika „Gość Niedzielny”   

- gazetka parafialna  

- dopłata do rekolekcje i spotkań organizowanych dla ministrantów, okolicznościowe spo-
tkania różnych grup parafialnych, zakup słodyczy upominków, świątecznych prezentów, 
podarków dla dzieci, materiałów szkoleniowych dla chóru, jubileusze małżeńskie, mate-
riały dekoracyjne oraz kwiaty na różnego rodzaju uroczystości parafialne oraz święta ko-
ścielne np. odpust parafialny, Wielkanoc, Boże Narodzenie itp.  

IV KOSZTY CAŁKOWITE – ok. 91,000 PLN 

V DOCHÓD PARAFII – ok. 100,000 PLN 

Taca, kolęda, dzierżawa za antenę na wieży kościelnej, dobrowolne składki /10 PLN/ i 
inne ofiary od prywatnych osób.  

 Inwestycje, które wykonaliśmy w roku 2011, pozytywnie zaopiniowana zostały 
przez Parafialną Radę Gospodarcza i wykonane przy ich wydatniej pomocy. cd. s. 11.     

Inwestycje Koszt 
(PLN) 

Do zapła-
cenia 
(PLN) 

Zapła-
cono  
(PLN) 

Uwagi 

Drzwi wewnętrzne do główne-
go wejście do kościoła 

20 500   20 500 ----- 

Zamurowanie dwóch zbęd-
nych drzwi wejściowych 

  5 000 3 000   3 000 2 000 
PLN 
(prywatna 
ofiara) 

Organy 33 000 17 500 17 500 ------ 

Razem 58 500 41 000 41 000 ----------- 



 

 

                                                            5 

Nr 06/67 

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

 

Cd.  Przeprosiła Pana Jezusa i natychmiast 
zmieniła powzięte postanowienie.  
 
        Już po kilku tygodniach pobytu w klasztorze 
przełożona  wysłała postulantkę Helenkę wraz z 
dwiema siostrami do podwarszawskiego Skoli-
mowa dla  podratowania zdrowia, które zostało 
nadszarpnięte przez praktykowane w domu i na 
służbie dość surowe posty, a także przez przeży-
cia duchowe, związane między innymi z nowym 
trybem życia w klasztorze. W Skolimowie zapyta-
ła Pana Jezusa, za kogo powinna się modlić? 
Odpowiedzią była wizja czyśćca, w której pozna-
ła, że największym cierpieniem dusz przebywają-
cych w tym miejscu mglistym i napełnionym 
ogniem jest tęsknota za Bogiem. W głębi duszy 
usłyszała słowa: Miłosierdzie Moje nie chce tego, 
ale sprawiedliwość każe (Dz. 20). Od tej chwili 
Helenka goręcej modliła się za dusze w czyśćcu 
cierpiące, by im przyjść z pomocą, a Bóg zezwalał jej na ściślejsze obcowanie z nimi. 
  
        Mistrzynią postulatu, pierwszego okresu w życiu zakonnym, była wówczas m. Janina 
Olga Bartkiewicz, która młodym postulantkom, przygotowującym się do życia zakonnego, 
okazywała wiele serca, ale jednocześnie była wobec nich wymagająca i prowadziła je twar-
dą ręką. O Helence mówiła, że ma swoje specjalne życie wewnętrzne i musi być duszyczką 
miłą Panu Jezusowi. Siostra Szymona Nalewajk, która wraz z Helenką była w po- stulacie, 
podziwiała ją za to, że wszelkie uwagi czy upokorzenia, przyjmowała z pokorą, bez dysku-
sji. Byłam zdumiona – napisała we wspomnieniu – że początkująca postulantka ma tyle 
opanowania i dobroci. Takie zachowanie dyktowała jej żywa wiara i troska o to, by upodob-
nić się do Jezusa ufającego Ojcu niebieskiemu nawet na krzyżu, a przy tym w całym życiu 
cichego i po- kornego, kochającego wszystkich miłością cierpliwą, wyrozumiałą i ofiarną.  
        Ostatnie miesiące postulatu Helenka odbyła w domu nowicjatu w Krakowie, dokąd 
przyjechała 23 stycznia 1926 roku. Mistrzynią nowicjatu była wówczas m. Małgorzata Gim-
butt, osoba rozmodlona, gorliwie praktykująca umartwienia, cicha i pokorna, która powierzo-
ne jej młode siostry wychowy- wała przede wszystkim przykładem swego życia. Ona wła-
śnie przygotowywała Helenkę do tak zwanych obłóczyn i prowadziła ją w pierwszych mie-
siącach nowicjatu. 
Od  dziś  nie  będziesz  się nazywać imieniem chrzestnym, ale będziesz się nazywać sio-
stra Maria Faustyna  –  te  słowa   usłyszała   Helena w czasie ceremonii obłóczyn 30 kwiet-
nia 1926 roku. W czasie tych ceremonii dwukrotnie zemdlała. Siostra Kle- mensa Buczek, 
która pomagała jej zdjąć białą suknię i welon, a włożyć strój zakonny, sądziła, że to omdle-
nie było skutkiem przeżyć związanych z porzuceniem świata. Tymczasem – jak się okazało 
– Bóg dał jej poznać, jak wiele będzie cierpieć. Widziała jasno, do czego się zobowiązuje. 
Cierpienie to trwało jedną minutę i Bóg znowu zalał jej duszę wielkimi pociechami. 
 

Przygotowała na podstawie „Dzienniczka” Agata Trojanowska 
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Dzień Dziecka 
 Dzień Dziecka od zawsze kojarzył mi się z rożnymi przyjemnościami, jak byłam 
mała były to lody, wycieczka do ZOO lub wyprawa do wesołego miasteczka, na które 
zabierali nas rodzice. Dokąd miałam rodziców, z okazji Dnia Dziecka zawsze dostawałam 
od nich życzenia i słodkości. Potem dorosłam,  miałam swoje dzieci i też tak jak moi ro-
dzice mnie, w Dzień Dziecka zabierałam je na lody, do ZOO lub na karuzelę, bo chciałam 
z nimi przyjemnie spędzić ten wyjątkowy dzień. 
     1 czerwca 1989r. nie poszłam z dziećmi na lody, ale znalazłam grupę Al.-Annon. Bar-
dzo się bałam i może bym zawróciła spod drzwi, gdyby mnie nie zobaczył i w miły sposób 
nie zaprosił na spotkanie jeden z trzeźwiejących alkoholików. Dzięki tej grupie nabrałam 
siły i dystansu do życia, a wtedy pomyślałam o dzieciach, o tym , że im też potrzebna jest 
pomoc i wiedza o uzależnieniach, bo zetkną się z alkoholem i narkotykami. Zaczęłam 
prowadzić spotkania Al.-Ateen dla dzieci z rodzin, w których pije się nadmiernie alkohol. 
Dzieci z takich rodzin, albo same w dorosłym życiu się uzależniają, albo wybierają za 
partnera osobę uzależnioną. Założyłam tę grupę z myślą o ocaleniu swoich dzieci. 
     Teraz w polskim parlamencie i w mediach trwa debata o legalizacji marihuany, a dzieci 
śmieją się z przepychanek dorosłych i popalają skręty. Coraz mniej nastolatków uznaje 
używanie marihuany za zachowanie ryzykowne bo po odstawieniu trawki nie obserwuje 
się zespołu abstynencyjnego. Trawka nie uzależnia, ale to nie znaczy, że można jej bez-
piecznie używać. Dziecko sięga po marihuanę dla zabawy, szuka rozrywki w innych sta-
nach świadomości. Takie niewinne popalanie sprawia, że staje się gotowe na to, by za 
jakiś czas znowu wyciągnąć rękę po kolejny chemiczny „ułatwiacz”. W przyszłości może 
wybrać łatwiejsze, z jego punktu widzenia, rozwiązanie, np.: czuję się zmęczony – biorę 
środki podwyższające wydolność, nie umiem poradzić sobie z emocjami – łykam proszek. 
Palenie marihuany uzależnia więc psychicznie, otwiera furtkę do wszelkiego rodzaju in-
nych uzależnień: lekomanii, narkomanii, alkoholizmu. Marihuana jest silnym uspokaja-
czem, ale też wzmacnia nastrój taki jaki akurat się ma. Jeśli jesteś pogodny, to po wypa-
leniu trawki, będziesz szczęśliwy, ale jeśli jesteś niespokojny to możesz nawet zacząć 
uciekać na drzewo przed swoimi lękami, takie będą przerażające. Nie ma bezpiecznych 
używek! Odurzanie się jakąkolwiek z nich stanowi ucieczkę dla osób, które nie radzą so-
bie w szybko zmieniającym się świecie. Dorosły sięgając po skręta ma świadomość kon-
sekwencji, dzieci jej nie mają, ale zabranianie i kontrola nakręcają ich ciekawość. Trzeba 
uświadomić sobie, że narkotyki były, są i będą więc skupmy się nie na walce z nimi, ale 
na naszych dzieciach. Pokażmy im na własnym przykładzie jak poruszać się w świecie 
pełnym środków odurzających. Budujmy dobre relacje z własnymi dziećmi, rozmawiajmy 
z nimi, bawmy się razem, grajmy z nimi w piłkę, chodźmy na wycieczki, do kina, na pły-
walnię, na lody, do ZOO, poświęcajmy im swój czas i swoją uwagę by się w ten sposób 
stać „bardziej atrakcyjnymi dla nich” niż narkotyki. Nastolatki nie odurzają się w samotno-
ści, palenie skrętów jest fajne w towarzystwie. Kumple palący skręty to grupa, w której 
wszyscy rozumieją doskonale niedostatki młodego człowieka, wiedzą jakie to straszne 
gdy ma się pryszcze, nauczyciele się czepiają, a starzy zrzędzą. Jeśli więc nastolatek w 
domu spotyka się z ciągłą krytyką, z tym, że rodzice nie mają czasu z nim porozmawiać, 
albo nie czuje się przez nich bezwarunkowo kochany, to łatwo zgadnąć kogo wybierze. 
Walczmy więc o dzieci naprawiając relacje w rodzinie. Pokazujmy naszym dzieciom stale 
na czym polega radość życia, że je kochamy i szanujemy. Godzina spędzona z naszym 
dzieckiem na rozmowie i zabawie jest naprawdę cenniejsza niż wysprzątane na błysk 
mieszkanie i najbardziej odlotowe ciuchy. 

Ewa Dąbrowska 
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Karol Wojtyła "Miłość i Odpowiedzialność"  

- Osoba jako podmiot i przedmiot działania 2 
 U człowieka poznanie i pożądanie przybierają 
charakter duchowy i dlatego przyczyniają się do ukształ-
towania prawdziwego życia wewnętrznego, co u zwie-
rząt nie zachodzi. Życie wewnętrzne to życie duchowe. 
Koncentruje się ono wokół prawdy i dobra. Wchodzi w 
nie zaś całe mnóstwo problemów, z których najbardziej 
centralne wydają się te dwa: jaka jest ostateczna przy-
czyna wszystkiego oraz jak być dobrym i posiąść pełnię 
dobra. Pierwszy z tych centralnych problemów życia 
wewnętrznego człowieka angażuje bardziej poznanie, 
drugi zaś - pożądanie czy raczej dążenie. Obie te funk-
cje wydają się zresztą czymś więcej niż funkcjami, są 
raczej jakimiś naturalnymi orientacjami całego człowie-
ka-bytu. Jest rzeczą znamienną, że właśnie przez swoje 
wnętrze i życie wewnętrzne człowiek nie tylko jest osobą, ale równocześnie najbardziej 
poprzez nie tkwi w świecie przedmiotowym, w świecie "zewnętrznym", tkwi w nim w 
sposób dla siebie właściwy i znamienny. Osoba jest to taki byt przedmiotowy, który jako 
określony podmiot najściślej, kontaktuje się całym światem (zewnętrznym) i najgruntow-
niej w nim tkwi właśnie przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten 
sposób - trzeba dodać - nie tylko ze światem widzialnym, ale również niewidzialnym, a 
przede wszystkim z Bogiem. I to jest dalszy symptom odrębności osoby w widzialnym 
świecie. 
 Kontakt osoby z obiektywnym światem, z rzeczywistością, jest nie tylko 
"przyrodniczy", fizyczny, jak to ma miejsce u wszystkich innych tworów przyrody, ani też 
zmysłowy, tak jak u zwierząt. Osoba ludzka jako wyraźnie określony podmiot nawiązuje 
kontakt z resztą bytów właśnie przez swoje wnętrze, a cały kontakt "przyrodniczy", który 
przysługuje jej również - posiada bowiem ciało i nawet poniekąd "jest ciałem" - oraz 
kontakt zmysłowy, na podobieństwo zwierząt, nie stanowią charakterystycznych dla niej 
dróg łączności ze światem. Łączność osoby ludzkiej ze światem zaczyna się wprawdzie 
na gruncie "przyrodniczym" i zmysłowym, ale kształtuje się w sposób człowiekowi wła-
ściwy dopiero w orbicie życia wewnętrznego. Tutaj też zarysowuje się moment znamien-
ny dla osoby: człowiek nie tylko przejmuje treści docierające doń z zewnętrznego świata 
i reaguje na nie w sposób spontaniczny czy nawet wręcz mechaniczny, ale w całym 
swoim stosunku do tego świata, do rzeczywistości, usiłuje zaznaczyć siebie, swoje "ja" - 
i musi tak postępować, gdyż natura jego bytu tego się domaga. Człowiek ma z gruntu 
inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na re-
fleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera to, co chce uczynić5 . 
Władza ta nazywa się wolną wolą.  
 Dzięki temu, że człowiek - osoba - posiada wolną wolę, jest też panem siebie 
samego, o czym mówi łaciński zwrot stwierdzający, że osoba jest sui iuris. W ścisłym 
powiązaniu z tym charakterystycznym rysem osoby pozostaje druga jej znamienna wła-
ściwość. Łacina filozofów ujmowała ją w stwierdzeniu, że osoba jest alteri incommunica-
bilis - nieprzekazywalna, nieodstępna. Nie chodzi w tym przypadku o zaznaczenie, że 
osoba jest zawsze jakimś bytem jedynym i niepowtarzalnym, to bowiem można twier-
dzić również o każdym innym bycie: o zwierzęciu, roślinie czy kamieniu.  
                                                                                                                               cd.str 8 
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 W kwietniowym wydaniu "Spotkania" rozpoczęliśmy cykl 
"Nawróceni", w którym przybliżone zostaną sylwetki osób, które w 
wyniku pewnych wydarzeń nawróciły się z bycia ateistami/ agnosty-
kami na chrześcijaństwo. Pierwszą z przedstawionych postaci był 
Andre Frossard, francuski pisarz i eseista, filozof z rodziny o korze-
niach żydowskich, protestanckich i katolickich. Objawienia doznał 
nagle, niespodziewanie, gdy czekając na przyjaciela biorącego udział 
w praktykach religijnych, wszedł do kościoła katolickiego. Doznał tam 
pełnego radości spotkania z Bogiem, który objawił mu się jako 
"radość potężna, ocean światła i słodyczy". Andre od samego początku odczuwał 
wdzięczność wobec miłosierdzia Bożego- najważniejsza dla niego była miłość, będąca 
zarówno przyczyną, jak i celem wszystkiego, co istnieje. Poznanie miłości pochodzącej 
od Boga wyzbyło go egoizmu, ucząc, że każde stworzenie żyje dla drugiego stworzenia- 
dla wszystkich, poczynając od samego Boga. Po swoim nawróceniu Frossard ostrzegał 
innych przed ateizmem, który w jego mniemaniu skutkował tworzeniem świata bez miło-
ści, nadziei i wolności; z kolei każdy człowiek kochający bezinteresownie świadczył we-
dług niego o istnieniu Boga- nawet jeśli ten człowiek jeszcze Boga nie znał.  
 Andre opowiedział o swoich przeżyciach przyjacielowi Villeminowi, który z radością za-
wiózł go do domu Anity i Stanisława Fumetów, gdzie spotykała się młodzież świeżo na-
wrócona na katolicyzm. W czasie tych spotkań rozmawiano tylko o Jezusie Chrystusie, 
młodzi ludzi razem uczestniczyli też w dniu skupienia w sanktuarium w La Salette- miej-
scu objawienia się płaczącej Matki Bożej. Anita Fumet została jego matką chrzestną. Po 
chrzcie, Andre czuł się jak duchowe dziecko- znajdował się w stanie duchowej dziecięcej 
niewinności. Opisując swój stan nawiązywał do stwierdzenia Jezusa: "Jeśli się nie odmie-
nicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18, 3). Szu-
kając życiowej drogi i osobistego powołania,Andre trafił do klasztoru Trapistów w Citeaux, 
jednakże niewiele później stwierdził, że to nie jest jego miejsce. W 1936 r. rozpoczął służ-
bę zawodową w marynarce wojennej, od tamtej pory prowadził życie mnicha w świecie. 
 
 

Owa nieprzekazywalność czy też nieodstępność osoby jest najściślej związana z jej wnę-
trzem, ze samostanowieniem, z wolna wolą. Nikt inny nie może za mnie chcieć. Nikt nie 
może podstawić swojego aktu woli za mój. Zdarza się, że ktoś czasem bardzo chce, aże-
bym ja chciał tego, czego on chce. Wówczas najlepiej uwydatnia się owa nieprzekraczal-
na granica pomiędzy nim a mną, o której stanowi właśnie wolna wola. Ja mogą nie chcieć 
tego, czego on chce, abym ja chciał - i właśnie w tym jestem incommunicabilis. Jestem i 
powinienem być samodzielny w swoich poczynaniach. Na tym założeniu opiera się całe 
współżycie ludzkie; prawda o wychowaniu i o kulturze do niego się sprowadza. 
Człowiek, bowiem nie tylko jest podmiotem działania, ale bywa również jego przedmio-
tem. Co krok zdarzają się takie czyny, które mają za przedmiot drugiego człowieka. W 
ramach tematu tej książki, którym jest moralność seksualna, o takich właśnie czynach 
wciąż będzie mowa. W obcowaniu osób różnej płci, a zwłaszcza we współżyciu seksual-
nym, wciąż kobieta jest przedmiotem jakiegoś działania mężczyzny, a mężczyzna przed-
miotem działania kobiety. Dlatego też naprzód wypadało bodaj pokrótce zdać sobie spra-
wą z tego, kim jest ten, kto działa - podmiot, oraz ten, do kogo działanie się zwraca - 
przedmiot działania. Wiadomo już, że jest on osobą - zarówno podmiot, jak i przedmiot 
działania. Trzeba teraz dobrze rozważyć zasady, do których musi się stosować działanie 
człowieka, gdy jego przedmiotem jest druga osoba ludzka.  
Na podstawie ks. bpa K. Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność” przygotowała Agata Troja-
nowska 

Nawróceni- Andre Frossard  
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Cytat na czerwiec 2012 rok 
Strach i lęk nigdy nas całkowicie nie opuszczają. Przestają jednak dominować, kiedy zaczy-
na pojawiać się głębsze i istotniejsze doświadczenie: doświadczenie wdzięczności. 
Wdzięczność to świadomość, że życie we wszystkich swych przejawach jest darem, za któ-
ry chcemy dziękować. Im bardziej zbliżamy się w modlitwie do Boga, tym bardziej jesteśmy 
świadomi obfitości Bożego daru. Obecność tego daru możemy odkryć nawet pośrodku na-
szych cierpień i smutków. Jest tajemnicą życia duchowego, że wiele zdarzeń, ludzi, sytuacji, 
które wydawały się stawać nam na drodze do Boga, w rzeczywistości bardziej nas z Nim 
łaczy. Co zdawało się przeszkodą, okazuje się darem. Serca napełnione wdzięcznością 
pozwalają nam żyć radośnie w pokoju, pomimo, że nasza walka trwa. 

Henri J. M. Nouwen, Wołanie o miłosierdzie 
przygotowała Agata Trojanowska 

Dziennie poświęcał około sześciu godzin na modlitwie- wcześnie rano uczestniczył we Mszy 
św. w kościele św. Magdaleny, w wolnych chwilach odmawiał brewiarz dla świeckich, w po-
łudnie przez godzinę adorował Najświętszy Sakrament u św. Rocha, po południu odmawiał 
różaniec, po pracy czytał Pismo Święte i dzieła św. Teresy z Avila. Bycie chrześcijaninem 
rozumiał jako bycie człowiekiem cieszącym się bez końca, że nie jest bogiem- "ponieważ Ty 
jesteś, Któryś jest" (Istnieje inny świat, s. 83). Po wybuchu drugiej wojny światowej Frossar-
da powołano do służby na statku pocztowym "Cuba", po powrocie do Marsylii został dyrek-
torem filii przedsiębiorstwa transportowego w Lyonie, angażował się też w ruch oporu prze-
ciwko hitlerowskim Niemcom. W tym czasie poznał w Lyonie dziewczynę, która została jego 
żoną. Rok po ślubie musiał zostawić swoją żonę i trzymiesięczne dziecko- został aresztowa-
ny przez gestapo za działalność konspiracyjną i osadzony w więzieniu. Jako jeden z niewie-
lu więźniów przeżył- wrócił jako człowiek wierzący, że duchowej wolności nic nie może niko-
mu odebrać. 
 O swoich duchowych przeżyciach i religijnych przemyśleniach Andre Frossard mil-
czał aż do 1969 r., kiedy to zdecydował, że dzięki zdobytemu autorytetowi jego wyznania nie 
zostaną odebrane jako puste słowa szaleńca. Napisał książkę "Bóg istnieje, spotkałem Go", 
która stała się bestsellerem. Przeczytał ją również kardynał Wojtyła- spotkał się z Frossar-
dem i od tego momentu zostali bliskimi przyjaciółmi. Na początku pontyfikatu Jana Pawła II, 
na prośbę samego papieża, Andre przeprowadził z nim wywiad, opublikowany w książce 
"Nie lękajcie się!", która również została bestsellerem. Andre napisał również znane dzieła o 
tematyce życia pozagrobowego oraz dowodzące o istnieniu diabła. 
 W jakich kategoriach postrzegał Boga człowiek wychowany i żyjący dwadzieścia lat 
bez Jego "obecności"- w życiu codziennym, rozmowach, praktykach? Znaczenie słowa 
"Bóg" Frossard poznał patrząc po raz pierwszy na Najświętszy Sakrament. Zrozumiał, że 
Bóg jest miłością, która ofiaruje istnienie człowiekowi. Istotą słowa "Bóg" jest "najczystsze, 
bezinteresowne oddanie się oraz obdarowanie człowieka istnieniem i czystą miłością".  We-
dług Frossarda w Bożym  planie zbawienia wszystko jest darem. Co dawała mu nowa wia-
ra? Twierdził, że wiara daje radykalną zmianę w życiu, porównywalną do odzyskania widze-
nia przez człowieka od urodzenia niewidomego. Po przeczytaniu Ewangelii zrozumiał, że 
najbardziej cenioną przez Jezusa cnotą jest cnota wiary. Według Frossarda wiara jest pew-
niejsza niż mistyczne poznanie, ponieważ jest darem samego Boga i tylko dzięki silnej wie-
rze człowiek jest w stanie Go poznać. Według Andre droga wiary zawsze jest pełna trudno-
ści, dlatego też nie wolno się zniechęcać, natomiast w pokonaniu tych trudności pomóc mo-
że tylko wielka pokora. Uważał też, że najpierw człowiek musi się kochać, aby mógł pozna-
wać Boga, gdyż wiara jest nieodłączna od miłości i pokory. Frossard wierzył w osobowego 
Boga, wierzył też w jego realną obecność w Eucharystii, od samego początku był pewien, że 
jego wiara jest wiarą katolicką, gdyż prawdy głoszone przez Kościół katolicki zostały mu 
objawione w momencie nawrócenia- pomimo, że ich wcześniej nie znał. 

Monika Sowińska 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. 
NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, (wcześniej proszę o zgłosze-
nie 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 przed Mszą św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - 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 po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - 24264 45 58 lub tel. służbowy 507119511  

Koło Żywego Różańca zaprasza w każdy dzień powszedni na  
godz. 1500 do świątyni na wspólną modlitwę Koronką do  

Miłosierdzia Bożego 

Żona wróciła z wczasów. 
- Czy byłaś mi wierna? - dopytuje się mąż. 
- Tak samo jak ty mi. 
- No, moja droga, ostatni raz pojechałaś na wczasy.  

Z życia…...Z życia…...Z życia…...Z życia…...    
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
P a ra f ia  ś w .  Fa us t yn y A pos t o łk i  M i ł os i e r d z i a  Bo że g o ,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
Nr 06/67 

 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: 

- z ulicy Mazowieckiej od Państwa Jankowskich do końca na 2 czerwca,  

- z ulicy Mazowieckiej (od początku, numery parzyste do ul. Bursztynowej na 9 czerwca,  

- z ulic Bursztynowa, Północna, Diamentowa i Mazowiecka do końca na 16 czerwca,  

- z ulicy Osiedlowej na 23 czerwca, 

- z ulicy Wspólnej na 30 czerwca,  

- z ulicy Krótkiej na 7 lipca.  

 Jeżeli istnieje możliwość, to prosiłbym o zadbanie o kompozycję kwiatową przed 
ołtarzem. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włą-
czenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ. 

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim parafianom, którzy włączają się aktyw-
nie w dzieło tworzenia i budowy parafii. Z tego powodu także wiele inwestycji udaje się 
zrealizować po niewielkich kosztach. W 2012 r. najważniejsze to: wykarczowanie 10 
topól, założenie księgi wieczystej, przygotowanie planów i całej dokumentacji pod bu-
dowę domu parafialnego i plebanii. 

 W 2011 r. w parafii udzielono 23 osobom sakrament u chrztu, 3 pary przyjęły 
sakrament małżeństwa i 10 osób odeszło do Domu Ojca.  

Ks. Proboszcz 

W miesiącu maju: 

- I Komunia św: zakup książeczek do nabożeństwa, medalików, ramek do pamiątek 
(30 dzieci) – 1260 PLN 

- II Komunia św. zakup: Pismo św., ramek do pamiątek (24 osoby) – 480 PLN 

-  materiały dekoracyjne do uroczystości komunijnych – 440 PLN 

Dobrowolne ofiary: Stróżewko 890 PLN. Rogozino - 1230 PLN, z ul. Jaśminowej i Róża-
nej - 200 PLN.  

SPRAWOZDANIE FIANSOWE CD.SPRAWOZDANIE FIANSOWE CD.SPRAWOZDANIE FIANSOWE CD.SPRAWOZDANIE FIANSOWE CD.    

Chemia. Wykład na auli: 
Profesor W. do kolejnych osób wchodzących już po rozpoczęciu wykładu: 
- Panowie odrobinę szacunku. Nie dla mnie, bo widzę, że mnie macie w dupie, 
ale dla kolegów, którzy nie mogą spać w tylnych rzędach, bo wychodząc za-
mieszanie robicie. 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej  

Z Sali wykładowejZ Sali wykładowejZ Sali wykładowejZ Sali wykładowej    
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Dzień 

     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusowej 
1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 3 IX NIEDZIELA ZWY-
KŁA - UROCZY-
STOŚĆ TRÓCY 

ŚWIĘTEJ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 4-9   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Czw. 7  NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA CHRYSTUSA 

(BOŻE CIAŁO) 

930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA 

Nd. 10 X NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe,  

Po.-Pi. 13-17   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 17 XI  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., JUBILEUSZE MAŁ-
ŻEŃSKIE 

Po.-Sob. 18-23   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 24 XII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-Czw. 25-28   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Pi. 29  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. PIOTRA I PAWŁA  

/ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO/ 

1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Sob. 30  ŚWIĘTO PARAFII 1800 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA  


