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Matka Boża Zielna 

 

Sierpniową nocą po drugim pianiu, 

między kopami pszenicy,  

szła Matka Boża Polna – tak zwana, 

w błękitnej z chabru spódnicy. 

 

Zbierała kłosy owiane rosą,  

na miedzach zrywała piołun. 

Szła z koszem kwiatów i boso 

do swej kapliczki, do jaru. 

 

Niosła bieluchny rumianek, 

niebieskie dzwonki z łąk rwane. 

Chciała powrócić nad ranem 

pod starą lipę – mieszkanie. 

 

Za lasem zorza wstawała 

-czerwona chusta niedzielna. 

Stromizną zeszła do jaru 

Matka Boża Zielna. 

                        Krzysztof Kołtun 

 

 

Przygot. Ewa Balska; Beata Nowak 
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 W sobotę 30 czerwca 2012 r. o godz.1800 z okazji szóstej rocznicy erygowania 
parafii i konsekracji świątyni została odprawiona  uroczysta msza w parafii w Rogozinie.  

Pamiętna uroczystość miała miejsce 29 czerwca 2006 r.  w święto Apostołów Piotra i 
Pawła. Od tego czasu parafia i kościół parafialny mają za patrona św. Faustynę, Apo-
stołkę Bożego Miłosierdzia. Mszę celebrował ks. kanonik Kazimierz Kowalski - pierwszy 
budowniczy tejże świątyni, a kazanie wygłosił proboszcz ks. dr Janusz Wiśniewski. O 
oprawę muzyczną zadbał niezastąpiony ks. prof. Hieronim Chamski wraz z organistą 
Mariuszem Misio i chórem, który  prezentując  przygotowane utwory wspiął się na wy-
żyny kunsztu wokalnego. Przed błogosławieństwem grupa parafian w liczbie siedmiu 
osób złożyła przysięgę modlitwy w intencji -  (margerytka )- ks. kan. K. Kowalskiego. Na 
zakończenie mszy obecni księża poświęcili  trzy wspaniałe w treści i  wymowie  obrazy  
pędzla płockiego artysty malarza Stanisława Płuciennika,  w których można się dopa-
trzeć wyraźniej inspiracji malarstwem Jacka Malczewskiego i sztuką wyrastającą z tra-
dycji późnego romantyzmu i realizmu. Dzięki zabiegom ks. proboszcza  obrazy ufundo-
wały rodziny państwa: Wilkanowskich, Sulkowskich, Nowickich i Draganowskich. 

 Prócz wymiaru duchowego obchody miały również aspekt sportowy i kulturalny. 
Na terenie Orlika odbyły się  turnieje piłkarskie. Ku radości organizatorów chętni do gry 
zgłaszali się jeszcze tuż przed rozpoczęciem turnieju i w sumie wystąpiło aż sześć dru-
żyn. Pierwsze miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Księdza Probosz-
cza zajęła drużyna z Radzanowa, II. Actimel, III. Stróżewko,  IV. Czerwone diabły, V 
Rogozino, a VI. Ślepkowo. Ostatnim należą się szczególne gratulacje,  gdyż chłopcy 
grali z dużym zaangażowaniem,  a na turniej ze Ślepkowa przywędrowali pieszo. Swo-
ich sił w turnieju piłkarskim próbowali też dorośli i tak pierwsze miejsce rozgrywek se-
niorów zdobyła drużyna Rogozina, II. Saba-Med Płock, III. drużyna Płock, IV. Stróżew-
ko. W trakcie spotkania odbyły się także plastyczne, sportowe i zręcznościowe zmaga-
nia rodzinne oraz biegi przełajowe z udziałem proboszcza. Zawody przyciągnęły około 
100 uczestników. Hitem tej części imprezy okazał się rozgrywany na boisku szkolnym – 
paintball zorganizowany dzięki przychylności Polskiego Stowarzyszenia Sportów Eks-
tremalnych. 

 Jeśli jeszcze komuś brakowało sportowych emocji, zapewnił je mecz piłki siatko-
wej rozegrany przed remizą OSP pomiędzy rogozińskimi oldbojami, a „resztą świata”. 
Zwycięstwo oldbojów było do przewidzenia, grali fantastycznie i wręcz zawodowo. W 
dalszej części Święta Parafii swoje taneczne umiejętności zaprezentowały dzieci z ze-
społu „Małe Rogozino”, na co dzień uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej w Ro-
gozinie. Mali artyści bez tremy i to po raz pierwszy przy tak dużej publiczności wspania-
le zaprezentowali układ poloneza i bardzo dynamicznego krakowiaka, za co otrzymali 
gorące brawa od widowni. 
 Nie sposób nie wspomnieć, iż gościliśmy w tym ważnym dla nas - parafian dniu 
panią minister Julię Piterę z małżonkiem oraz pana wójta Tadeusza Pokorskiego z mał-
żonką.  
 Tradycyjnie pierwszy dzień święta  zakończyła zabawa taneczna „pod chmurką”, 
pląsy trwały do późnych godzin nocnych. Natomiast drugiego dnia spotkaliśmy się o 
godz.1300, aby zakończyć święto rajdem rowerowym po naszej gminie. 
 Dzięki zaangażowaniu  ks. proboszcza, parafian, nieocenionych strażaków i 
wielu ludzi dobrej woli tegoroczne Święto Parafii było wyjątkowo udane, dopisała nam 
piękna pogoda i miła, wręcz  rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję, że kolejne obchody 
rocznicy będą równie udane co tegoroczne spotkanie. 
  

 

Spacerkiem po okolicach parafii� 

Krzysztof Czerwiński 
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Pokoloruj obrazek 

Rys. Małgosia Jankowska 

Moc przebaczenia 
Gdy pewnej starszej kobiecie zamordowano jedynego syna, powiedziała do swojego ka-
płana, że nie pozwoli, by po tej tragedii cierpienie zawładnęło jej życiem. Pomimo tych 
zapowiedzi, Krystyna czuła, że ma ochotę zrobić wiele rzeczy, które przyrzekła nie czynić 
i że nienawiść wypełnia jej serce. Przez jakiś czas nie mogła w ogóle spać. Pewnej nocy 
Bóg przemówił do niej w jej myślach.  
Była pewna, że usłyszała Jego głos. Powiedział jej, że jeśli pragnie mieć spokojny sen, 
musi pozbyć się nienawiści i przebaczyć mordercy swego syna. Była tak poruszona, że 
wstała z łóżka i zaczęła się modlić. „Panie, jak możesz oczekiwać, że wybaczę człowieko-
wi, który zamordował mojego jedynego syna?” - pytała. 
I uzyskała odpowiedź, którą zapamiętała do końca życia: „Ja przebaczyłem wielu ludziom, 
którzy zabili mego jedynego Syna”. Łzy ciekły po policzkach Krystyny, a ona prosiła Boga, 
by przebaczył jej złość i nienawiść, które nosiła w swoim sercu. Po chwili spłynął na nią 
pełen mocy spokój. Wróciła do łóżka i spokojnie zasnęła. Rankiem odwiedziła mordercę 
swego syna w więzieniu i powiedziała, że mu wybacza to, co zrobił jej dziecku. Mężczy-
zna spuścił głowę i łzy popłynęły z jego oczu. Długo wtedy rozmawiali i Krystyna odwie-
dziła go później kilkakrotnie. Ostatecznie stali się dobrymi przyjaciółmi. Ludzie pytali ją, w 
jaki sposób potrafiła przebaczyć człowiekowi, który pozbawił życia jej syna. Odpowiadała, 
że to Bóg dał jej siłę przebaczenia. Obecnie Krystyna jest szczęśliwą kobietą, która zaw-
sze zasypia z pokojem w sercu. Jeśli nie możesz usnąć dzisiejszej nocy, zastanów się, co 
nęka twoje serce. Jeśli pielęgnujesz w nim złość, poproś Boga o łaskę przebaczenia. Po-
tem wracaj do łóżka... i śpij dobrze.  

 
Opracowała na podstawie(autor nieznany) Aneta Wojciechowska 
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Nr 08/69   św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu 
 „Dar Boga dla naszych czasów” 

        Po złożeniu pierwszych ślubów Siostra Faustyna przez parę 
miesięcy pozostała w Krakowie. W październiku 1928 r. w Zgroma-
dzeniu odbyła się Kapituła Generalna, na której urząd przełożonej 
generalnej powierzono m. Michaeli Oldze Moraczewskiej, która była 
osobą wykształconą (skończyła konserwatorium muzyczne, znała 
kilka języków) i wielkiego ducha (swoje życie złożyła w ofierze za 
zbawienie dusz). Przez 18 lat kierowała życiem duchowym i apostolskim całego Zgroma-
dzenia, którego ster, po objawieniach, jakie miała Siostra Faustyna, oddała w ręce Maryi, 
Matki Miłosierdzia jako niebieskiej przełożonej generalnej. Cieszyła się ogromnym zaufa-
niem Siostry Faustyny, była dla niej wielką pomocą w realizacji powołania i opatrznościową 
osobą w rozeznawaniu prorockiej misji. 
         W pierwszych  latach junioratu,  czyli po złożeniu  pierwszych ślubów, Siostra  Fausty-
na pracowała  w wielu domach  Zgromadzenia.  Na początku w Warszawie  przy ul. Żytniej, 
w 1929 roku pojechała do Wilna. Następnie wróciła na Żytnią w Warszawie, by znów ją 
opuścić i udać się do nowo powstającego domu Zgromadzenia na Grochowie przy ul. Het-
mańskiej. W tym samym roku pojechała  jeszcze do Kiekrza  koło Poznania,  by zastąpić  w 
kuchni chorą s. Modestę Rzeczkowską. Potem wróciła znów do Warszawy na Żytnią. Tak 
się układały okoliczności – tłumaczyła sytuację częstych przenosin Przełożona Generalna – 
że Siostrę Faustynę trzeba było często przesuwać na coraz to inne placówki, tak że praco-
wała niemal w każdym domu Zgromadzenia. I tak, po niedługim pobycie w Warszawie przy 
ul. Żytniej i na Grochowie, znowu została przeniesiona do Płocka, a stamtąd na krótki czas 
do Białej, która jest kolonią rolną domu płockiego. Głównym jej zajęciem w Płocku, aż do 
chwili trzeciej probacji, była praca w sklepie przy sprzedawaniu pieczywa z miejscowej pie-
karni. W płockim  klasztorze, do którego s. Faustyna przybyła w maju lub czerwcu 1930 
roku, rozpoczyna się jej wielka prorocka misja. Była niedziela, 22 lutego 1931 roku. Wieczo-
rem, kiedy przyszła do swej celi ujrzała Pana Jezusa w białej szacie. Prawą rękę miał 
wzniesioną do błogosławieństwa, a lewa dotykała szaty na piersiach, skąd wychodziły dwa 
promienie: czerwony i blady. Po chwili powiedział jej Jezus: Wymaluj obraz według rysun-
ku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w 
kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie 
zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w 
godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 47-48).  O tym wydarzeniu 
powiedziała przy pierwszej spowiedzi, a ksiądz kazał jej malować obraz Jezusa w swojej 
duszy. Lecz gdy odchodziła od konfesjonału Pan Jezus wyjaśnił: Mój obraz w duszy twojej 
jest. Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędz-
lem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma 
być Świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie Moje wzglę-
dem dusz grzesznych (Dz. 49-50). Upewniona przez Jezusa, że chodzi o obraz materialny, 
sprawę przedstawiła przełożonej s. Róży Kłobukowskiej, która zażądała znaku potwierdza-
jącego prawdziwość tych objawień. Jezus powiedział s. Faustynie, że taki znak da przez 
łaski, których udzieli przez ten obraz. Siostra Faustyna sama nie umiała malować, a chcąc 
wypełnić życzenie Jezusa, prosiła s. Bożennę Pniewską,  by jej  pomogła. Nie umiejąc ma-
lować – wspomina s. Bożenna – a nie wiedząc, że jej chodziło o obraz nowego typu, zapro-
ponowałam, że dam jej obrazek do wyboru, gdyż miałam dużo ładnych obrazków. Podzię-
kowała mi za tę propozycję, lecz jej nie przyjęła.  
 
 



 

 

                                                            5 

Nr 08/69 

        W klasztorze  płockim zaczęła rozchodzić się szeptana wieść o jakimś objawieniu 
Siostry Faustyny. Współsiostry zaczęły sceptycznie odnosić się do niej: jedne ostrzegały ją 
przed złudzeniem, inne przymawiały, że jest histeryczką i fantastyczką, a jeszcze inne z 
uznaniem twierdziły, że musi być blisko Jezusa, skoro w takim spokoju znosi tyle cierpie-
nia. Postanowiłam sobie wszystko znosić w cichości ani się nie tłumaczyć na zadawane mi 
pytanie – zapisała w dzienniczku Siostra Faustyna – Jednych drażniło to moje milczenie, a 
zwłaszcza więcej ciekawych. Drugie – głębiej myślące – mówiły, że jednak Siostra Fausty-
na musi być bardzo blisko Boga, że ma siłę znieść tyle cierpień (Dz. 126).   
  

Przygotowała na podstawie „Dzienniczka”  Agata Trojanowska 

Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy 
Polecam tą książkę każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, która ma styczność z mężczy-
znami i chce jak najlepiej -  John'a Eldredge'a "Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy". Sły-
szałam, że jest to dobra książka, nie myślałam jednak, że aż tak dobra. 
A to cytaty z tej książki, które szczególnie do mnie przemawiają: 
"Wolność jest bezużyteczna jeśli nie ćwiczymy jej jako postacie podejmujące decyzje... 
Jesteśmy wolni, żeby zmieniać opowieści, które przeżywamy. Ponieważ jesteśmy posta-
ciami autentycznymi, a nie zwykłymi marionetkami, możemy wybrać określające nas histo-
rie. Jesteśmy jednocześnie współautorami i postaciami.   Daniel Taylor 
"Piękno jest nie tylko straszne, ale i tajemnicze. W nim Bóg i Diabeł walczą o panowanie, 
a polem bitwy jest serce mężczyzny. "Fiodor Dostojewski 
"Wydaje mi się, że najważniejszym poszukiwaniem w życiu mężczyzny, które w taki czy 
inny sposób decyduje o jakości jego życia, jest poszukiwanie ojca, nie tyle ojca z ciała i 
krwi, nie tyle ojca utraconego w młodości, ile obrazu siły i mądrości zewnętrznego wobec 
własnej potrzeby i nadrzędnego wobec własnego głodu, z którym to obrazem może on 
połączyć wiarę i moc własnego życia" Tom Wolfe "The Story of a Novel" 
"Co to znaczy, że mężczyzna zakochuje się w czyjejś promiennej buzi? Może to ozna-
czać, że jego dusza ma pewną pracę do wykonania. To o jego duszę, nie o co innego, tu 
chodzi. Zamiast ganiać za swoją wybranką, starać się "dorwać" ją... powinien on sam za-
mknąć się na trzy miesiące w górskiej chacie, pisać wiersze, pływać w górskich strumie-
niach i marzyć. Niektórym kobietom zaoszczędziłoby to wielu kłopotów. "Bly         
"Innymi słowy, musisz ruszyć na swoje lęki z podniesioną głową. Zrzucić figowy 

listek; wyjść z ukrycia. Na jak długo? Dłużej niż pewnie byś chciał, wystarczająco 

długo, by ożywić twoje najgłębsze problemy, żeby spod tego wszystkiego mogła 

wydobyć się na powierzchnię twoja rana." 
"Dopóki mężczyzna nie pozna, że jest mężczyzną, ciągle będzie próbował udowodnić, że 
nim jest, jednocześnie wzdragając się przed wszystkim, co mogłoby ujawnić, że nim nie 
jest." 
"Pokochaj coś, a będziesz miał ściśnięte serce, a może nawet złamane. Jeśli chcesz mieć 
pewność, by zostało nietknięte, nie wolno ci go nikomu oddawać, nawet zwierzęciu." C.S. 
Lewis  
Przygotowała na podstawie 'a Eldredge'a "Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy".  

 Agata Trojanowska 
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Leczenie uzależnienia od alkoholu 
     Leczenie odwykowe ma już za sobą długą historię, a metody kuracji zostały gruntow-
nie zbadane, aby mieć pewność, co najlepiej pomaga osobom uzależnionym od alkoholu. 
Okazało się, że najbardziej skuteczna jest psychoterapia, dzięki której z powodzeniem 
zmienia swoje życie na lepsze około 30 -40% leczonych alkoholików. 
     W Polsce leczenie uzależnienia od alkoholu jest bezpłatne, również dla osób 
nieubezpieczonych. Terapię uzależnienia można podjąć w: Poradniach odwykowych 
(leczenia uzależnień) mieszkając w swoim domu, pracując i uczestnicząc w zajęciach 
popołudniami 2 – 3 razy w tygodniu, Dziennych oddziałach terapii uzależnienia od alko-
holu, uczestnicząc przez 6 – 8 tygodni codziennie (poza sobotą i niedzielą) przez kilka 
godzin dziennie w programie terapeutycznym, w oddziałach całodobowych, mieszkając w 
nich przez 6 – 8 tygodni. 
Zgłoszenie do poradni nie wymaga skierowania, zaś do oddziału dziennego i całodobo-
wego można się zgłosić wyłącznie ze skierowaniem od lekarza pracującego w poradni 
odwykowej. Przychodząc na rozmowę do placówki odwykowej trzeba koniecznie być 
trzeźwym, warto zatem wcześniej nie pić alkoholu przez kilka dni. Każda osoba, która 
zgłosi się po pomoc, powinna być zbadana przez lekarza. Alkohol to substancja toksycz-
na, która powoduje wiele problemów zdrowotnych. Czasami po przerwaniu picia osoba 
uzależniona czuje się tak źle, że wymaga interwencji medycznej, a nawet kilkudniowej 
hospitalizacji w oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, zwanej popu-
larnie „detoksem” Po przerwaniu picia albo po gwałtownym obniżeniu ilości wypijanego 
alkoholu, mogą wystąpić wyraźne dolegliwości: drżenie mięśni, nadciśnienie tętnicze, 
nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, 
wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, czasami padaczka poal-
koholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne (delirium tremens). Ob-
jawy te po kilku dniach słabną i w końcu zanikają. Czasami jednak, zwłaszcza gdy: po 
odstawieniu alkoholu pojawiają się napady drgawkowe lub omamy słuchowe czy wzroko-
we, Objawy abstynencyjne są bardzo nasilone, Osoba uzależniona piła alkohol długim 
ciągiem, Jest niedożywiona, osłabiona, odwodniona, Łączyła spożywanie alkoholu z leka-
mi lub narkotykami, Cierpi na jakieś dodatkowe schorzenia, Powinna być koniecznie zba-
dana przez lekarza, który oceni jej stan i może ją skierować do szpitala do oddziału le-
czenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych inaczej detoksu. Leczenie tam trwa 
do 10 dni, a jego celem jest jak najszybsze i najbezpieczniejsze ustąpienie objawów po 
odstawieniu alkoholu. Pobyty na detoksie nie leczą uzależnienia, nie należy więc oczeki-
wać, że ich konsekwencją będzie wyleczenie z choroby alkoholowej. Jest to tylko odtru-
cie organizmu. Wyjście z detoksu jest bardzo dobrym momentem na zgłoszenie się do 
poradni czy oddziału odwykowego z programem psychoterapii uzależnienia. W tych 
placówkach osoby uzależnione od alkoholu dowiadują się na czym polega ta choroba i 
jak bez pomocy alkoholu radzić sobie w życiu ze swoimi emocjami, problemami, zadania-
mi życiowymi i relacjami z innymi ludźmi. Podejmują też decyzję o rozstaniu z alkoholem. 
Spośród wielu specjalistów pracujących w placówkach odwykowych szczególną rolę peł-
nią terapeuci uzależnień. Terapeuta uzależnień jest przewodnikiem pacjenta w drodze 
do trzeźwości. Psychoterapia uzależnienia jest najbardziej skuteczna, jeśli pacjent spoty-
ka się indywidualnie ze swoim terapeutą i równolegle uczestniczy w spotkaniach grupy 
terapeutycznej z innymi pacjentami uzależnionymi od alkoholu. 
W zdrowieniu z choroby alkoholowej największy sukces osiągają osoby, które leczenie w 
programach psychoterapii uzależnień realizowanych w placówkach odwykowych wspie-
rają jednocześnie aktywnym uczestnictwem w środowiskach samopomocowych. Są to 
kluby abstynenta i grupy Anonimowych Alkoholików. Połączenie tych trzech placó-
wek: detoksu, psychoterapii uzależnień i grupy AA daje gwarancję trwałego zaprzestania 
picia.         . 

Ewa Dąbrowska 
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Nawróceni- Bernard Nathanson 
 Bernard Nathanson, ur. 31 lipca 1926 roku w Nowym Jorku, był człowiekiem 
świetnie wykształconym, profesorem nauk medycznych, lekarzem o światowej sławie. 
Pochodził z żydowskiej rodziny, do 13 roku życia uczęszczał do szkoły żydowskiej, sam 
jednak uległ argumentom swojego ojca i przez większość życia był pewnym swych racji 
ateistą. Propagował i stosował aborcję w swojej klinice aborcyjnej, porównywalnej wiel-
kością do największych szpitali Nowego Jorku, nadzorował około 75 tysięcy aborcji, 
sam przeprowadził ich ok. 5 tysięcy, również na swoim nienarodzonym dziecku. W la-
tach sześćdziesiątych był współzałożycielem i jednym z kierowników NARAL-
  Narodowego Stowarzyszenia do Zniesienia Zakazu Aborcji, organizacji propagującej 
zabiegi aborcyjne. Przyczynił się  do zalegalizowania aborcji w Stanach Zjednoczonych 
w roku 1973. W tym samym roku po raz pierwszy- dzięki aparatowi do USG-  obejrzał 
płód w łonie matki, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby dokonywanych przez niego 
aborcji, rozpoczęło długą drogę zagłębiania się lekarza w literaturę dotyczącą zagad-
nień moralnych, a w dalszej konsekwencji- do realizacji w roku 1984 filmu "Niemy 
krzyk", obrazującego zabieg aborcyjny oraz pokazania w filmie "Zaćmienie rozumowa-
nia" (1987r.) aborcji pięciomiesięcznego płodu- zabieg zarejestrował za pomocą światło-
wodu umieszczonego w łonie matki. Filmy były niezwykle wstrząsające, drugi z nich 
wygrał nagrodę na pięciu festiwalach filmowych, jednakże ich autor został oskarżony o 
manipulacje i fałszerstwa medyczne. W 1979 roku publicznie wycofał się z dokonywania 
aborcji, stał się też przeciwnikiem wykonywania eutanazji. Zaangażował się w działal-
ność na rzecz ruchów pro-life, był twórcą wielu kampanii antyaborcyjnych i apelu do 
Baracka Obamy w sprawie obrony życia nienarodzonych. Prawd moralnych poszukiwał 
m. in. w dziełach św. Augustyna, Fiodora Dostojewskiego, Paula Tilicha, Kierkegaarda, 
C.S. Lewisa. Po długim okresie zmagań moralnych i duchowych, w roku 1996, 
z pomocą ks. Johna McCloskeya z Opus Dei, Bernard Nathanson został katolikiem. 
Chrztu, Pierwszej Komunii i sakramentu bierzmowania udzielił mu ówczesny metropolita 
Nowego Jorku kardynał John O'Connor, w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku.  
Co zatwardziałego ateistę i zwolennika aborcji skłoniło do zmiany poglądów religijnych? 
W swoich wspomnieniach opisywał ogromną rolę, jaką odegrały w jego życiu postawa i 
modlitwy katolików, skłaniających go do uwierzenia, iż kiedyś ktoś złożył za niego swoje 
życie w ofierze. Niedługo po podjęciu decyzji o "obronie życia poczętego" uczestniczył 
w "operacji ratunek": przeciwnicy aborcji, trzymając się za ręce, otaczali budynek kliniki 
aborcyjnej i śpiewali hymny. Zapragnął pełnej zmiany, powierzenia sterowania swoim 
życiem komuś innemu- Jezusowi Chrystusowi. Zrozumiał, że modlitwa wyraża prawdę i 
ma siłę gojenia ran.  Dużą wagę przywiązywał również do książki "Słup ognia" autor-
stwa psychiatry dr Karla Sterna, przedstawiającej osobistą drogę przejścia z judaizmu 
do katolicyzmu. Nawrócenie duchowe, według jego własnej oceny, przyniosło mu naj-
większą radość w całym jego dotychczasowym życiu. 
W 1996 roku Nathanson odwiedził Polskę, przestrzegając Polaków przed głosowaniem 
za aborcją. Mówił, iż "głosowanie za aborcją będzie jednocześnie głosowaniem za euta-
nazją, zabijaniem ludzi starych, kalekich i nieuleczalnie chorych, za eksperymentami 
genetycznymi, będzie pierwszym krokiem na równi pochyłej, na dole której znajduje się 
całkowita dehumanizacja życia, dolina śmierci". Podczas wizyty w Polsce modlił się na 
grobie ks. Jerzego Popiełuszki, spotkał się z polskimi biskupami, uczestniczył w różnych 
konferencjach.        
W ostatnich latach swojego życia modlił się głównie o Boże miłosierdzie i wybaczenie 
grzechów, jakie popełnił, dokonując zabiegów na nienarodzonych dzieciach. Rozdał 
większość swojego majątku na cele obrony życia. Zmarł 21 lutego, po wielu latach cho-
rowania na raka. Mówił o sobie: „Jestem połamany i próbuję się posklejać. Mam nadzie-
ję, że Główny Sędzia da mi przebaczenie, którego naprawdę pragnę”. 

Monika Sowińska 
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Karol Wojtyła "Miłość i Odpowiedzialność" -  

Pierwsze znaczenie słowa "używać" 

Ta elementarna prawda: osoba nie może być środkiem działa-
nia w odróżnieniu od wszystkich innych przedmiotów działania, 
które nie są osobami - jest więc wykładnikiem naturalnego 
porządku moralnego. Dzięki niej porządek ten nabiera właściwości personalistycznych: 
porządek natury, w ramach której mieszczą się również byty osobowe, musi posiadać 
takie właściwości. Może nie od rzeczy będzie dodać w tym miejscu, że przy końcu w. 
XVIII I. Kant sformułował tę elementarną zasadę porządku moralnego w następującym 
imperatywie: "Postępuj tak, aby osoba nigdy nie była tylko środkiem twego działania, 
ale zawsze celem". W świetle poprzednich wywodów zasada ta nie tyle winna być sfor-
mułowana w brzmieniu nadanym jej przez Kanta, ile raczej w brzmieniu następującym: 
"Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że 
nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, 
że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel". Zasada ta w takim sformułowaniu 
stoi u podstaw wszelkiej właściwie pojętej wolności człowieka, a zwłaszcza wolności 
sumienia . 

Miłość jako przeciwieństwo "używania" 
Całe poprzednie rozważanie na temat pierwszego znaczenia słowa "używać" daje nam 
tylko rozwiązanie negatywne w problemie właściwego stosunku do osoby; nie może 
ona być ani wyłącznie, ani przede wszystkim przedmiotem używania z tej racji, że rola 
ślepego narzędzia czy też środka do celu zamierzonego przez inny podmiot sprzeciwia 
się jej naturze. Gdy z kolei szukamy pozytywnego rozwiązania tego samego problemu, 
wówczas zarysowuje się - ale jakby w pierwszym tylko rzucie - miłość, jako jedyne wy-
raźne przeciwieństwo używania osoby w roli środka do celu czy narzędzia własnego 
działania. Wiadomo bowiem, że można dążyć do tego, ażeby druga osoba chciała 
tego samego dobra, którego ja chcę. Rzecz jasna, iż ten mój cel musi ona poznać i 
uznać za dobro, musi go uczynić również swoim celem. Wówczas pomiędzy mną a 
ową osobą rodzi się szczególna więź: więź wspólnego dobra i wspólnego celu, który 
nas łączy. Ta szczególna więź nie ogranicza się do tego tylko, że razem dążymy 
do wspólnego dobra, ale jednoczy "od wewnątrz" osoby działające - i wówczas 
stanowi ona istotny rdzeń wszelkiej miłości. W każdym razie żadna miłość między 
osobami nie da się pomyśleć bez jakiegoś wspólnego dobra, które je łączy. Świadomie 
wspólne wybieranie celu przez różne osoby sprawia, że stają one względem siebie na 
równi, a przez to samo wyklucza, aby któraś z nich podporządkowywała sobie inną. 
Obie natomiast (chociaż osób związanych wspólnym celem może być więcej niż dwie) 
są niejako równomiernie i równorzędnie podporządkowane owemu dobru, które stano-
wi wspólny cel. Kiedy patrzymy na człowieka, wówczas dostrzegamy u niego elemen-
tarną potrzebę dobra, naturalny pęd i dążność do niego; to jeszcze nie świadczy o 
zdolności miłowania. U zwierząt obserwujemy przejawy instynktu idące w analogicz-
nym kierunku. Ale sam instynkt nie stanowi jeszcze o zdolności miłowania. W ludziach 
natomiast tkwi taka zdolność związana z wolną wolą.  

Przygotowała na podstawie ks. bpa K. Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”  Agata Trojanowska 



 

 

                                                         9 

Nr 08/69 

Księga ta jest zapisem słów Mojżesza do ludu Bożego po długich latach wędrówki, gdy 
Izraelici mieli wkroczyć do Ziemi Obiecanej. Nazwa oznacza dosłownie: Drugie 
(Powtórzone) Prawo. Księga Pwt zawiera bowiem dalsze refleksje na temat tego, jak 
lud Boży powinien żyć. 
Treść 
- Mojżesz wraca myślami do wydarzeń od czasu zejścia z Bory Synaj 1-4 
- Mojżesz przypomina narodowi o Bożych prawach i wzywa ich do posłuszeństwa 5-26 
- Polecenia co do nowej ziemi; waga wierności Bogu 27-28 
- Przymierze pomiędzy Bogiem i Jego ludem zostaje odnowione 29-30 
- Mojżesz przekazuje przywództwo; ostatnie polecenia 31-33 
- Śmierć Mojżesza 34 
Miejsce 
Równina na wschód od rzeki Jordan 
Czas 
Tuż przed wejściem do Ziemi Obiecanej: około 1230 rok przed Chr.  
Główne postaci 
Mojżesz i Jozue 
Główne wydarzenia 
- Raport dwunastu wywiadowców 1 
- Kara Boża; lata na pustyni 2 
- Dziesięć Przykazań 5 
- Wyznaczenie Jozuego 31 
- Śmierć Mojżesza 34 
Sławne fragmenty 
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze 
wszystkich swych sił. (6,4-6) - słowa cytowane przez Jezusa w Jego podsumowaniu 
Prawa. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co po-
chodzi z ust Pana. (8,3) Gdy Szatan kusił Jezusa na pustyni, Je-zus odpowiedział mu 
tymi słowami oraz innymi dwoma zdaniami z Pwt 6: "Nie będziecie wystawiali na próbę 
Pana, Boga waszego" oraz "Będziesz się bał Pana, Boga swego. Będziesz Mu służył i 
na Jego imię będziesz przysięgał. Nie będziecie oddawali czci bogom obcym". 
Znaczenie i przesłanie 
Chociaż nazwa Księga Powtórzonego Prawa wskazuje, że zostaje tu powtórzone pra-
wo, głównym tematem księgi jest posłuszeństwo - Pamiętajcie o wszystkim, co Bóg 
dla was zrobił - mówi Mojżesz i róbcie, jak wam każe. Jeśli wybieracie posłuszeństwo 
wobec Niego, wybieracie życie. Bóg wynagradza posłuszeństwo, które wynika nie ze 
strachu, lecz z miłości. Nieposłuszeństwo prowadzi do nieszczęścia, kary i śmierci.  
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PORZĄDEK 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 

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    

Koło Żywego Różańca - ostatnia niedziela miesiąca o godz. 1030 (kościół) 

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna po każdej Mszy św. Tel. Plebania:24264 45 58, 507119511  

Zapisano w nich wydarzenia od czasu, gdy Izraelici podbili Kanaan i osiedli na 
Ziemi Obiecanej, przez okres sędziów i królów, aż do czasów, gdy zostali podbi-
ci przez wielkie narody z północy i zamieszkali na obczyźnie.  

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza opisują ich powrót. Księga Estery pokazuje wpły-
wy pewnej dziewczyny żydowskiej na dworze perskiego króla - opowiadając o 
tym, jak uratowała swój naród. 

 Żadna z ksiąg historycznych nie opowiada o wszystkim. Ich autorom przy-
świecał szczególny cel: pokazać, jak zamierzenia Boga spełniały się w życiu 
narodu. Zatem wiernie opisują oni nieszczęścia, do których doszło, gdy lud Boży 
przestał być posłuszny Bogu. Także królów zalicza się tu do "dobrych" i "złych", 
zależnie od tego, czy byli posłuszni Bogu, czy też decydowali się postępować 
zgodnie z własnym uznaniem. 

Ks. dr Janusz Wiśniewski na podstawie słownika biblijnego 
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Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
- z ulicy Wiosennej  (od początku do skrzyżowania z ul. Słonecznej) na 4 sierpnia,  

- z ulicy Wiosennej (od skrzyżowania do końca ulicy) na 11 sierpnia,  

- z ulicy Klonowej na 18 sierpnia,  

- z ulicy  Jaśminowej (od początku ulicy do ul Słonecznej) na 25 sierpnia,  

- z ulicy Jaśminowej (dalsza część ulicy od ul Słonecznej) na 1 września,  

- z ulicy Lipowej 8 września.  

- z ulic: Płockiej i  Krańcowej na 15 września.  

Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko probosz-
cza. Świątynia, w której panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” 
parafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię 
wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

 Uroczystym zakończeniem żniw są dożynki, rozmaicie, w różnych okoli-
cach nazywane: obżynki, wyżynki, okrężne, wieniec. Pochodzenie i wiek tego 
obrzędu nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Dożynki to radosny obrzęd za-
kończenia żniw i złożenie właścicielowi pola tego wszystkiego, co dała matka 
ziemia w czasie pracy żniwnej. Zawsze głównym akcentem dożynek było skła-
danie wieńca, symbolizującego trud żniwiarzy. Wieniec splatano najczęściej z 
żyta i pszenicy, albo jeden z żyta, a drugi z pszenicy. Żniwny dar przechowy-
wano starannie, ponieważ ziarna z jego kłosów używano do siewu, aby w ten 
sposób podkreślić ciągłość cyklu wegetacyjnego.  

W naszej parafii po mszy św.- dziękczynnej serdecznie zapraszam na wspólną 
biesiadę, a po południu przy Remizie na zabawę taneczną.  

Ks. Proboszcz 

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przygotowywali i brali aktywny udział w 
uroczystościach związanych ze Świętem Parafii. Dziękuję firmom i prywatnym 
sponsorom za pomoc finansową. Parafia dopłaciła tylko 820 PLN. Cieszę się, 
że ta Uroczystość uświadomiła nam wszystkim, że Parafia może być Wspól-
nym Domem i Miejscem Wspólnego Świętowania.  
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-Sob. 1-4   1800 msze św. 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 wizyta u chorych 

1730 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 5 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.   

Czw. 9  ŚWIETO ŚW. TERE-
SY OD KRZYŻA, PA-

TRONKI EUROPY  

1800 msza św.  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św.  

Nd. 12 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św.  

Śr. 15  UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYJ 

PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św.  

Nd. 19 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 20-25      1800 msze św.  

Śr. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA  
APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Nd. 

  

26 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., DOŻYNKI 

Po.-Pi. 27-31   1800 msze św.  

Po. 6  PRZEMIENIENIE 
PAŃSKIE 

1800 msza św.  

Wt. 14  ŚW. MAKSYMILIANA 
KOLBE. MĘCZENNIK 

1800 msza św.  

Śr.  29  MĘCZEŃSTWO ŚW. 
JANA CHRZECICIELA 

1800 msza św.  


