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bliscy i oddaleni 

 
Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają 
i muszą się spotykać aby się ominąć  
bliscy i oddaleni Jakby stali w lustrze 
piszą do siebie listy gorące i zimne 

 
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty 
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało 

 
są inni co się nawet po ciemku odnajdą 

lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać 
 

tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął 
byliby doskonali lecz wad im zabrakło 

 
bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej 
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą 

 
miłości się nie szuka jest albo Jej nie ma 

 
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek 

 
są i tacy co się na zawsze kochają 

i dopiero dlatego nie mogą być razem 
jak bażanty co nigdy nie chodzą parami 

można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie 
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem 

 
ks Jan Twardowski 
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jest zmysłem praktycznym lub też sposobem działania albo zachowaniem, które sprawia, 
że jesteśmy praktyczni w zdobywaniu tego co chcemy. Tak więc w teorii wydaje się rodza-
jem gry słów, ale w rzeczywistości jest wartością niesłychanie praktyczną, która polega na 
umiejętności dostosowania środków, którymi dysponujemy do celów, które chcemy osią-
gnąć tak, byśmy nie budowali zamków na piasku. Aby lepiej zrozumieć możemy posłużyć 
się przykładem: Ola mieszka na szóstym piętrze, ale na szczęście w jej bloku są dwie 
windy. Do góry zawsze wjeżdża windą, ale na dół czasami schodzi po schodach. Wczoraj 
nad miastem przeszła burza, która na długo zostanie w pamięci jego mieszkańców, bły-
skawice i grzmoty dały pokaz swojej potężnej siły. Ola zdecydowała się wejść po scho-
dach, ponieważ wiedziała, że w podobnych sytuacjach brakuje prądu i już niejeden sąsiad 
został uwięziony w windzie. Nie da się wtedy nawet przycisnąć przycisku alarmowego, bo 
ten też nie działa. Ola jest osobą rozważną, bo dobrze oceniła środki, którymi dysponuje, 
aby móc osiągnąć to, co chce, czyli dotrzeć do domu bez problemów. 
Lisica i kozioł  (Ezop) 
  Pewna lisica wpadła do głębokiej studni, a ponieważ nie mogła z niej wyjść, 
zmuszona była w niej pozostać. Przechodzący obok spragniony kozioł zapytał ją, czy wo-
da jest dobra do picia. Lisica, uradowana z nadarzającej się okazji, zaczęła wychwalać 
wodę, mówiąc że jest naprawdę wspaniała i zachęcała go do zejścia w dół. Nie namyśla-
jąc się długo, kozioł wskoczył do studni. Po zaspokojeniu pragnienia zapytał lisicę, co 
trzeba zrobić, żeby wyjść, a lisica powiedziała mu, że wpadła na świetny pomysł i już wie, 
jak mogą oboje się wydostać. 
- Oprzyj przednie kopyta o ścianę studni i pochyl głowę. Ja najpierw wyskoczę po twoim 
grzbiecie, a gdy już będę na górze pomogę ci wyjść. 
Słysząc takie zapewnienie kozioł chętnie zastosował się do jej rady. Wówczas lisica, wspi-
nając się po łapach kozła, weszła na jego grzbiet, a przytrzymując się rogów dosięgnęła 
krawędzi studni, wyszła z niej i zaczęła się oddalać. 
 Ponieważ kozioł wypominał jej, że złamała umowę, którą zawarli, lisica zawróciła i 
rzekła: 
- Przyjacielu, gdybyś miał, choć tyle rozsądku, ile włosów rośnie na twojej brodzie, nie 
skoczyłbyś w dół, nie zastanawiając się wcześniej, jak stamtąd wyjdziesz. 
Rozważne osoby zawsze powinny najpierw się zastanowić, w jaki sposób mogą się za-
kończyć podjęte przez nie działania. Im większe ryzyko, tym więcej potrzeba rozwagi. 
 Kiedy wraz z naszymi dziećmi oglądamy film, możemy je poprosić o założenie 
„okularów rozwagi” i wspólnie spróbować wychwycić te sytuacje, w których bajkowe po-
stacie zachowują się nierozważnie. Ponadto, byłoby ciekawie przeanalizować wraz z na-
szymi dziećmi nierozwagę, gwałtowność czy ryzykanctwo, na których bazuje większość 
gier komputerowych. Dzieci powinny być świadome, że jest to fikcja, a także zawsze od-
różniać te zachowania, których nie powinny naśladować.  
 Jeśli nasze starsze dziecko nie umie grać w szachy, możemy wykorzystać tę oka-
zję do nauczenia go zasad gry, jeśli sami nie gramy od lat, wykorzystajmy sytuację, aby 
odkurzyć szachownicę. Jeżeli już rozgrywamy partię szachów w naszym domu, zastanów-
my się, jakie posunięcia w tej grze są rozważne i jak je realizujmy. Na przykład możemy 
stracić mniej ważny pionek po to, aby ochronić ten, który ma większą wartość taktyczną; 
przewidywać konsekwencje ruchu jakiejś figury, ryzykować, wycofywać się, poświęcać, 
atakować, ochraniać króla4Wszystkie te działania są rozważne. 
 Lato to dobry czas, aby uczyć dzieci rozwagi. Wycieczka w góry lub na plażę do-
starczy nam wystarczającą ilość materiału, aby rozpocząć interesującą rozmowę. 
 

Oprac. Beata Kapowicka  
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Nr 

       1.          

 2.                     

      3.            

4.                        

  5.                    

     6.               

      7.             

      8.            

       9.             

1. Skusił ja wąż  
2. Rozmowa z Bogiem  
3. Miejsce pierwszego cudu 
4. Np. Chrzest Święty, Eucharystia  
5. Sprawowana przez kapłana  
6. Zgromadzenie w kościele 
7. Składa je zakonnik i ksiądz 
8. Przemienia się w krew Jezusa 
9. Ksiądz wygłasza na niej kazanie.  

 

 
Przygot. Aneta Wojciechowska 

 

444..Czasami wydaje nam się, że mieszka w nas dwóch różnych ludzi. Jeden, który 
wszystko doskonale czyni i tego człowieka prezentujemy światu. Jest też i ten drugi, 
którego się wstydzimy, i tego ukrywamy. W każdym człowieku istnieje coś takiego jak 
wewnętrzny dysonans i niespójność. Każdy chciałby być dobry, 
a jedynie dokonuje czynów, których sam często nie rozumie. 

Dlaczego tak jest? 

Dlatego, że człowiek nie jest Bogiem, nie jest też aniołem, ani 
jakąś nad istotą, a jedynie małym pielgrzymem w długiej,  

dalekiej drodze swojego życia.  

Własne słabości czynią  go wyrozumiałym i łagodnym  

w stosunku do innych. Ktoś, kto jest bezkrytyczny  

wobec samego siebie, będzie twardy i niezdolny wczuć się w 
innych.  

Nie będzie umiał nikogo pocieszyć, dodać odwagi i wybaczyć. 

Szczęście i przyjaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażliwi, łagodni 
i delikatni w słowach, i wzajemnych kontaktach44.. 

Agata Trojanowska 
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Karol Wojtyła "Miłość i Odpowiedzialność"  
Osoba jako podmiot i przedmiot działania 

 
O zdolności miłowania stanowi to, że człowiek gotów jest świadomie szukać dobra 
z innymi lub podporządkować się temu dobru ze względu na innych lub innym ze 
względu to dobro. Miłość jest wyłącznym udziałem osób. 
Miłość we wzajemnych stosunkach, pomiędzy ludźmi nie jest czymś gotowym. Jest 
ona naprzód zasadą czy też ideą, do której ludzie muszą niejako podciągnąć swe 
postępowanie, jeżeli chcą - czego chcieć powinni - uwolnić je od nastawienia użytkowe-
go, czyli konsumpcyjnego (łac. consumere - zużywać) względem innych osób. Całe to 
rozważanie trzeba z kolei przenieść do układu kobieta-mężczyzna, który stanowi kanwę 
etyki seksualnej. Również w tym układzie - i owszem, w nim szczególnie - tylko miłość 
może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą. Miłość, jak powiedziano, jest 
uwarunkowana przez wspólny stosunek osób do tego samego dobra, które one 
wybierają jako cel i któremu się podporządkowują. Małżeństwo jest jednym z najważ-
niejszych terenów realizacji tej zasady. W małżeństwie bowiem łączą się dwie osoby, 
kobieta i mężczyzna, w taki sposób, że stają się poniekąd "jednym ciałem" (używając 
słów Księgi Rodzaju), czyli jakby jednym wspólnym podmiotem życia seksualnego. W jaki 
sposób zapewnić osobie, żeby nie stała się wówczas dla drugiej - kobieta dla mężczyzny, 
mężczyzna dla kobiety - li tylko środkiem do celu, czyli przedmiotem używanym do osią-
gnięcia własnego tylko celu? Ażeby wykluczyć tę możliwość, oboje muszą mieć wówczas 
wspólny cel. Tym celem, gdy chodzi o małżeństwo, jest prokreacja, potomstwo, rodzina, a 
równocześnie cała, wciąż wzrastająca dojrzałość współżycia dwojga osób we wszystkich 
dziedzinach, które niesie wraz z sobą wspólnota małżeńska. 
Cała ta obiektywna celowość małżeństwa zasadniczo stwarza możliwość miłości i zasad-
niczo wyklucza możliwość traktowania osoby jako środka do celu i jako przedmiotu uży-
cia. Ażeby jednak ta pierwsza możliwość mogła być w ramach obiektywnej celowości 
małżeństwa realizowana, trzeba przemyśleć bardziej szczegółowo samą zasadę wyklu-
czającą możliwość traktowania osoby przez inną osobę jako przedmiotu użycia w całym 
kontekście seksualnym. Samo tylko określenie obiektywnej celowości małżeństwa proble-
mu tego jeszcze nie rozwiązuje do końca. 
Wydaje się bowiem, że dziedzina seksualna nastręcza szczególnie wiele okazji do trakto-
wania osoby - nawet mimowiednie - jako przedmiotu użycia. Trzeba przy tym liczyć się z 
faktem, że całkowita problematyka moralności seksualnej jest szersza niż problematyka 
samej moralności małżeńskiej i obejmuje wiele spraw z dziedziny współżycia czy nawet 
wręcz współ-istnienia mężczyzn i kobiet. Otóż w ramach tego współżycia czy współist-
nienia wszyscy muszą stale z całą sumiennością i z całym poczuciem odpowie-
dzialności zabiegać o to podstawowe dobro każdego i wszystkich zarazem, jakim 
jest po prostu "człowieczeństwo" czy też - inaczej się wyrażając - wartość osoby 
ludzkiej. Jeżeli ów podstawowy układ kobieta-mężczyzna potraktujemy możliwie najsze-
rzej, nie tylko w granicach małżeństwa, to miłość, o którą w tym układzie chodzi, utożsa-
mia się z jakąś szczególną gotowością podporządkowania się temu dobru, jakie przy ca-
łej odmienności płci stanowi "człowieczeństwo", a ściślej jeszcze - wartość osoby.  

  
 

Przygotowała na podstawie ks. bpa K. Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”  
 Agata Trojanowska 
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Św. Maria Faustyna Kowalska 
początek wielkiej przygody 

Witajcie. Specjalnie dla Was będę opowiadała historię patronki naszej parafii- św. Faustyny 
Kowalskiej. W każdym numerze oprócz opowiadania przygotowane jest dla Was zadanie i 
kolorowanka. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta historia i zostanie w Waszej pamięci 
na długo. 

Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku i była trzecim dzieckiem swoich rodziców, Stanisła-
wa i Marianny, rolników ze wsi Głogowiec. Po niej urodziło się jeszcze siedmioro dzieci, 
więc razem było ich dziesięcioro. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena, a dlaczego 
zmieniła imię, opowiem wam innym razem. Wielkim wydarzeniem w jej życiu było przyjęcie 
Pana Jezusa podczas Komunii świętej w wieku dziewięciu lat. Szkołę podstawową rozpo-
częła, gdy miała dwanaście lat, jednak mogła do niej chodzić tylko przez trzy lata. Potem 
musiała opuścić dom rodzinny i pójść na służbę do ludzi, aby pomóc biednym rodzicom w 
utrzymaniu rodziny. W jej domu się nie przelewało, kiedy chciała pisać swoje przeżycia nie 
miała nawet notatnika.. Jej rodzice zawsze kupowali tyle, ile potrzebowała do szkoły, na 
więcej nie mieli pieniędzy, 
zwłaszcza, że musieli kupować 
także dla dwóch starszych 
sióstr.  Od najmłodszych lat 
Faustyna uważała, że Pan Bóg 
obdarował ją wieloma darami. 
Pierwszym wielkim darem byli 
jej rodzice, rodzeństwo i inna 
rodzina. Drugim- chrzest święty, 
przez który Pan Bóg przyjął ją 
do swojej rodziny. Dzięki temu 
miała dwie rodziny. Jedna to jej 
rodzice i krewni, a druga Pan 
Bóg, wszyscy święci oraz ludzie 
ochrzczeni. Sprawiało to, że 
nigdy nie czuła się samotna. 
Kolejnymi darami, który otrzy-
mała od Boga były sakramenty 
święte i liczne łaski, takie jak 
przyjaciele, piękny świat4 Ta-
kie same dary otrzymujemy my- 
ludzie. Popatrzmy na swoje 
życie i zobaczmy ile nam pre-
zentów podarował Pan Bóg.  
 

Opracowała na podstawie 
„Święta Faustyna perła w sercu 

Jezusa” oraz „Pamiętnik Małej 
Faustynki” Pola Sieńkowska. 
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 Spacerkiem po okolicy parafii3 

 Wojna polsko-bolszewicka to w świadomości  polskiej  wojna roku 1920 choć trwała 
już w 1919, a skończyła się pokojem w roku 1921, ta wojna to również w pamięci narodu  
przede wszystkim  Bitwa Warszawska i wyprawa kijowska - ale choć były to bitwy najbar-
dziej znaczące, to przecież niejedyne- nie nimi ta wojna się zaczęła i nie nimi skończyła. Dla 
mieszkańców Płocka i ziemi płockiej wojna polsko-bolszewicka to również bohaterska  obro-
na miasta w dniach 17-18 sierpnia 1920r. Fakt, że krwawe walki z udziałem artylerii toczyły 
się pod Płockiem, w tym na terenie Nowego i Starego Boryszewa, Stróżewka i Rogozina,  a 
również Kostrogaju , Trzepowa i Maszewa nie jest powszechnie znany  nawet przez miesz-
kańców tych miejscowości. Fakt ten rzadko jest również odnotowywany przy okazji rocznic, 
obchodów świąt itp. – z reguły jest pomijany i określany „walkami pod Płockiem”. Tymcza-
sem znany jest dość dokładnie ich przebieg, znane są jednostki wojskowe, które te walki 
toczyły, zarówno po polskiej jak i bolszewickiej stronie , znani są dowódcy , którzy nimi kie-
rowali – mało tego, znane są motywy i przyczyny  ich postępowania. To wszystko z mroków 
historii i pogranicza zapomnienia wydobył m.in. Marcin Olechowski w swojej książce pt. 
„Płock 1920”. Warto przypomnieć za autorem w/w opracowania ciekawe fakty z wojny 
sprzed  prawie  stu lat. 
 Aby zrozumieć, co się działo w drugiej dekadzie sierpnia 1920r pod Płockiem, trzeba 
wyjść od walk z czerwca i lipca tego roku na  Białorusi i przegranej  tam przez wojsko pol-
skie bitwy. Po przegranej bitwie wojsko polskie cofało się w kierunku Polski centralnej. Po-
nieważ odwodów nie było – trwały walki w Małopolsce Wschodniej ,  gdzie  zagrożony był 
Lwów – ogłoszono pobór do wojska nowych roczników, a również powołano armię ochotni-
czą. Mobilizacja tych sił pochłaniała czas, którego nie było. Z czterech armii bolszewickich 
idących na Warszawę trzy miały przekroczyć Wisłę w okolicach Płocka i Modlina, a tylko 
jedna – o czym się z reguły nie pamięta – zaatakowała stolicę. Dwie z tych armii powstrzy-
mane zostały przez polską V armię w krwawej bitwie nad Wkrą, ale kolejna IV armia bolsze-
wicka parła niepowstrzymanie w kierunku Włocławka i  Płocka,  zajmując północne Mazow-
sze.Ponieważ sił do obrony nie było, utworzono tylko obronę Włocławka, Płocka, Torunia i 
Wyszogrodu oraz patrolowano rzekę Wisłę.  Do obrony Płocka zmobilizowano w sumie  ok. 
3 tys. żołnierzy – były  to jednak jednostki tyłowe, niedoszkoleni rekruci, żandarmi itp. – jed-
nostek bojowych było b. mało.  Wyznaczono trzy linie obrony, z czego najdalej wysunięta 
była ok. kilometr od miasta. Walki, do których doszło w dniach 17-18 sierpnia na terenie 
Rogozina, Nowego i Starego Boryszewa i Stróżewka, nie były  przez polskie dowództwo 
planowane – siły garnizonu płockiego były do  ich prowadzenia za słabe. W dniu 16 sierpnia 
wojska bolszewickie zajęły Bielsk i następnie  posuwały się w stronę Płocka, zajmując m.in. 
Goślice, Rogozino, Stróżewko i obydwa Boryszewa.  
 W dniu 17 sierpnia gen. Sikorski -dowódca walczącej nad Wkrą polskiej V armii, 
dowodzący również siłami na północnym Mazowszu w tym i w Płocku,  rozkazał gen. Osi-
kowskiemu dowodzącemu bezpośrednio siłami w Płocku zaatakować bolszewicką 53 Dywi-
zję Strzelców. Polski dowódca skierował część sił do zdobycia Trzepowa, a dwie kompanie 
37 Pułku Piechoty pod dowództwem por. Krasińskiego  w kierunku  Nowego  i Starego Bo-
ryszewa, Stróżewka i Rogozina. Siły te opanowały Boryszewo, ale z powodu ognia artylerii 
prowadzonego przez bolszewików z Rogozina i Stróżewka nie mogły się posuwać dalej.  
Walki na kierunku Trzepowa i Rogozina pochłonęły życie ok. 100 żołnierzy. Dalsze walki  
planowano na 18 sierpnia – i tak w dniu 18 sierpnia od strony Boryszewa w kierunku na 
Bielsk nacierać miał batalion zapasowy 37 Pułku Piechoty, kompania alarmowa 37 Pułku 
Piechoty i 2 pluton Czwartego Dywizjonu Artylerii Konnej – dowodzić miał por. Karasiński.   
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Atak sił por. Karsińskiego na jednostki bolszewickiej 54 Brygady Strzelców rozpoczął się 
18 sierpnia o godz. 6. 00. Już o godz. 7.00 udało się opanować Nowe i Stare Boryszewo,  
jednak zdobycie Rogozina około  godz. 13.00 było możliwe dopiero po wsparciu piechot y 
ogniem artylerii.   
Wydawało się, że rozwój sytuacji jest dla strony polskiej pomyślny.  Katastrofa nastąpiła 
ok. godz.  14.00 , wówczas siły polskie walczące o Trzepowo zostały zaatakowane od 
strony Maszewa  przez kawalerię Dziesiątej Dywizji Jazdy z bolszewickiego 3 Korpusu 
Konnego , który po nieudanej próbie zdobycia Włocławka szedł przez Płock w kierunku 
Płońska. O siłach tych przewyższających całość sił polskich w Płocku i okolicy strona 
polska nie wiedziała. Pojawienie się 3 Korpusu Konnego od strony Maszewa było dla 
Polaków całkowitym zaskoczeniem.  Oddziały polskie w Trzepowie  zostały odcięte od  
Płocka i uległy,  ponosząc bardzo duże straty. Tylko ich części udało się przedrzeć do 
Płocka.  Szybko posuwając się w kierunku Płocka  , atakując miasto i obchodząc je,  bol-
szewicy odcięli od Płocka  również  oddziały polskie nacierające wcześniej  na Borysze-
wo, Stróżewko i Rogozino. Zaczęła się obrona Płocka.  Porucznik Karasiński  dowodzący 
wojskiem polskim na terenie   Nowego i Starego Boryszewa, Stróżewka i Rogozina  wy-
cofał swoje siły  przez Imielnicę w kierunku Ośnicy, mając zamiar przeprawić się na drugi 
brzeg Wisły przez Kępę Ośnicką i wrócić do miasta lewym brzegiem Wisły. Ponieważ nie 
zdobyto środków przeprawowych, ostatecznie  siły te przebiły się do Płocka prawym 
brzegiem Wisły – dotarły do miasta już 19 sierpnia. Na tym walki „w  okolicach Płocka”  
zakończyły się.   
 Pozostaje jeszcze odpowiedzieć, dlaczego słabe siły polskie zamiast bronić przy-
gotowanej linii obrony w Płocku wyszły z miasta i zaatakowały w okolicach Płocka silniej-
sze formacje bolszewickie, ponosząc wielkie straty, których to strat  przy tej proporcji sił 
należało się spodziewać.  Decyzja o zaatakowaniu silniejszych formacji rosyjskich była 
decyzją gen. Sikorskiego i wynikała z ogólnej sytuacji na froncie. Otóż zwrócona frontem 
na wschód V armia polska walcząca nad Wkrą z dwiemna armiami bolszewickimi miała 
odsłonięte  skrzydło od strony Płońska i każdy atak bolszewicki z tej strony był dla niej 
wielkim zagrożeniem – załamać się mogła wtedy cała obrona polska nad dolną Wisłą. 
Związanie sił bolszewickich  w okolicach Płocka i Włocławka nawet za cenę dużych strat 
dawało V armii  bezpieczeństwo  na kierunku Płońska. Również zwi ązanie sił  bolszewic-
kich walką na północnym Mazowszu dawało szansę,  by uderzeniem znad Wieprza okre-
ślanym jako „Cud nad Wisłą” siły te otoczyć i zniszczyć, zanim zdążą uciec na wschód .  
Ofiara krwi żołnierzy w okolicach Płocka nie została zmarnowana – atakująca Płock od 
strony Bielska  53 Dywizja Strzelców została całkowicie zniszczona, a niedobitki 3 Korpu-
su Konnego  po klęsce w okolicach Kolna przeszły granicę niemiecką i zostały internowa-
ne. 
 Te i wiele innych ciekawych informacji dotyczących wojny polsko-bolszewickiej na 
ziemi płockiej zawiera cytowana na wstępie  książka p. Marcina Olechowskiego, którą 
wszystkim zainteresowanym  tematem bardzo polecam. 
 

                                                                      Krzysztof Frączkowski 

   

 
Rozwiązanie krzyżówki: 
 1. Ewa, 2. Modlitwa, 3. Kana, 4. Sakramenty, 5. Liturgia, 6. Wierni, 7. Śluby, 8. Wi-
no, 9. Ambona 
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Nawróceni – Peter Steele – Od satanisty do katolika 
Peter Steele, czyli Petrus T. Ratajczyk, urodził się 4 stycznia 1962 roku w Nowym Jorku. 
Miał polskie (ze strony ojca i babki), islandzko-szkockie (od strony matki) oraz rosyjskie 
pochodzenie. Jego ojciec był wyznania prawosławnego, matka była gorliwą katoliczką, 
Peter był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Wychowywany był w wierze katolickiej, 
przez osiem lat uczęszczał do katolickiej szkoły. Mimo to w swoich przekonaniach i stylu 
życia daleko odszedł od katolicyzmu i w ogóle od wiary chrześcijańskiej. Od młodości 
był człowiekiem nękanym przez depresję, trudno było mu odnaleźć w świecie dobro i 
szczęście. Po utracie swojej pierwszej, wymarzonej pracy śmieciarza, został muzykiem. 
Związany był z kilkoma zespołami, najbardziej z Type O’ Negative- metalowym zespo-
łem, którego był założycielem i liderem. Tematyką jego pierwszych piosenek były: wojna 
atomowa, apokalipsa, prowokacyjne wypowiedzi na temat szowinizmu, religii, historycz-
nych postaci takich jak Stalin, Hitler. W jednym z utworów opisywał osobę cierpiącą na 
schizofrenię, której raz się wydawało, że jest Hitlerem, drugi raz, że jest Chrystusem. W 
jednym z wywiadów z roku 2000 tak opisywał swój stosunek do Boga: „Wychowując 
mnie na przykładnego katolika wszyscy mówili mi, że Bóg widzi przyszłość. Skoro tak- 
myślałem sobie- to dlaczego stwarza istoty, o których wie, że będą cierpieć przez całe 
swoje życie? Co to za Bóg, ta sadystyczna kreatura? (4) najgorszą obelgą było nazwa-
nie mnie chrześcijaninem”. Jak można zauważyć, jego wewnętrzne cierpienie wywoły-
wało niezrozumienie i bunt przeciwko Bogu, oskarżanie Go o zło panujące na świecie, 
nienawiść do całego chrześcijaństwa. Przez długie lata uważany był za osobę walczącą 
z Kościołem. Często miał konflikty z prawem, przebywał w więzieniu za pobicie, w szpi-
talu psychiatrycznym i ośrodku odwykowym, gdzie był leczony z uzależnienia od koka-
iny, nadużywał seksu i alkoholu. Pomimo problemów emocjonalnych i psychicznych, był 
niezwykle popularnym twórcą kultowych piosenek, a w roku 2006 został sklasyfikowany 
na 81. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszech czasów wg Hit Paradur. Prze-
łom w jego życiu nastąpił w 2005 roku, gdy zmarła jego matka. Od tego momentu zaczął 
stopniowo wracać do Boga i wiary chrześcijańskiej. „Kiedy zaczynasz myśleć o śmierci, 
zaczynasz też myśleć, co się stanie potem. Wtedy zaczynasz mieć nadzieję, że jest 
Bóg. Dla mnie to przerażająca myśl, że mógłbyś iść donikąd”- tak mówił muzyk o po-
czątkach swojego nawrócenia. W wywiadzie z 2007 roku prowadzonym przez Lesława 
Dutkowskiego przyznał, że czyta Biblię i chodzi na msze- msza była też jednym z jego 
celów wizyty w Warszawie, koniecznie chciał doświadczyć liturgii prowadzonej po łaci-
nie. W innym wywiadzie opowiadał, że będąc u siebie na Brooklynie codziennie chodził 
do kościoła, gdzie doznawał prawdziwego ukojenia. Jego ostatnia płyta była hołdem dla 
Pana Boga i wyznaniem grzechów, jej głównym tematem był sprzeciw wobec aborcji. 
Pod koniec życia nadal zmagał się z nałogami, jednakże usilnie z nimi walczył, uważa-
jąc, że Bóg dla każdego ma jakiś plan i każdemu wyznacza jakiś cel, który należy odna-
leźć i realizować. Dużą wagę przykładał do modlitwy, nadając jej wielką moc. Co cieka-
we, w modlitwie prosił o zesłanie na niego jeszcze więcej cierpienia, gdyż wolał cierpieć 
w życiu na ziemi niż w czyśćcu. Wykonywał też pobożne czyny w intencji dusz czyśćco-
wych, idąc za przykładem swojej matki. Peter Steele zmarł rankiem 14 kwietnia 2010 
roku na atak serca. Wielu jego fanów zastanawia się, czy mężczyzna uzyska zbawienie. 

 

Monika Sowińska 
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KSIĘGA RUT 

Głód zmusza Noemi i jej rodzinę do wyjazdu z Betlejem do Moabu. 
Umierają tam jej mąż i dwaj synowie. Kiedy Noemi wraca, jej synowa Rut Mo-
abitka - nie chce od niej odejść. Zbierając kłosy na polu, by w ten sposób mieć 
zboże na chleb dla rodziny, Rut spotyka Booza, dalekiego krewnego swego mę-
ża. Wzruszony jej lojalnością wobec Noemi, Booz podejmuje się pokonać for-
malne przeszkody i poślubić Rut. Ta cudzoziemska dziewczyna, która wybrała 
lud Noemi i jej Boga, współtworzy rodowód króla Dawida. 

Historia ta dzieje się w niespokojnych czasach sędziów w krainie Moabi-
tów (na wschód od Jordanu) i w Betlejem. Tematem Księgi jest miłość, lojalność 
i Boża troska o każdego, kto się do Niego zwróci, bez względu na narodowość.  

KSIĘGI SAMUELA 

Historia Izraela od ostatnich sędziów po końcowe lata panowania króla 
Dawida. Treścią księgi jest: Saul zostaje pierwszym królem Izraela i jego lata 
panowania, Bóg wybiera Dawida, Walka z Goliatem, śmierć Saula i Jonatana, 
wybór Dawida króla Judy, Dawid zostaje królem całego Izraela; obietnica Boga, 
Wojny Dawida, Dawid i Batszeba: kara Boża, kłopoty rodzinne: bunt Absaloma i 
jego następstwa, lata późniejsze. Izrael osiada teraz na swojej ziemi, ale batalie 
o przesunięcie granic i zawarcie pokoju zabierają królowi Dawidowi całe życie. 
Okres, który te księgi opisują, to w przybliżeniu lata 1075-975 przed Chr. 

Księgi zostały spisane przez historyka jakiś czas po rozpadnięciu się 
królestwa na dwie części. Być może, używał źródeł spisanych przez Samuela 
oraz proroków po Samuelu. Znał - i cytuje je - Dawid w kilku wierszach. 

Sławne fragmenty 

To przede wszystkim: modlitwa Anny, lament Dawida nad synem Saulem i Jona-
tanem, opowiadanie proroka Natana o owcy biedaka . 

Główną myślą jest, że Izrael nie powinien mieć innego króla oprócz sa-
mego Boga. Samuel zrozumiał to i próbował przeciwstawić się naciskom ludu. 
Nie chciał zgodzić się, aby Izrael miał króla, jak to było w sąsiednich krajach. W 
końcu Bóg dał Izraelowi upragnionego króla, mimo iż wiedział, że będzie to przy-
czyną problemów. 

Saul, pierwszy król, rozpoczął rządy dobrze, ale duma doprowadziła go 
do zlekceważenia Boga - i Bóg go odrzucił. 

Dawid był prawdziwie Bożym człowiekiem. Jego zaufanie do Boga nigdy 
nie malało. Mimo iż często czynił źle, zawsze był gotów przyznać się, iż zbłądził, 
i prosić Boga o przebaczenie. 

Najważniejszym przesłaniem tych ksiąg jest Boża obietnica dynastii, 
która będzie trwać na wieki - obietnica, którą spełnił w osobie Jezusa - pocho-
dzącego z rodu Dawida. 

Stary Testament ��.. 

Ks. proboszcz 
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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 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w 
okresie letnim: kwiecień - listopad/ 

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 

 Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata, 

kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat... 

...W życiu piękne są tylko chwile...   Dżem  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po Mszy św. 

Tel. plebania - (024/264 45 58), 507119511 
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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 09/70 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  

Serdecznie więc zapraszam w sobotę na godz. 1830 mieszkańców naszej para-
fii: 

- z ulicy Jaśminowej /dalsza część ulicy, od ul. Słonecznej do końca/ na 1 wrze-
śnia,  

- z ulicy Lipowej na 8 września,  

- z ulic: Płockiej i Krańcowej na 15 września,  

- ze Starego Boryszewa na 22 września,  

- ze Stróżewka mieszkańcy domów od numeru 117 /I część kolędy/ na 29 
września.  

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. 

DożynkiDożynkiDożynkiDożynki, Święto Plonów, Wieńce –  ludowe święto połączone z obrzędami 

dziękczynnymi za ukończenie  żniw i prac polowych. W czasach przedchrześci-

jańskich –  etniczne święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy 

jesiennej (23 września). Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel 

września po zakończeniu żniw[. Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i 

plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, ob-
rzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne.. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związa-

ny był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz 

z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na 

dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i 

pracowników najemnych) w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebra-

ne plon.  Ks. Proboszcz 
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DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Sob.  1   1800 msza św. 

Nd. 2 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 3  POCZĄTEK ROKU  

SZKOLNEGO 

800 msza św. 

1800 msza św. 

Po.-Sob. 3-8   1800 msze św.  

Pi. 7  I PIĄTEK 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 9 XXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,   
1130 msza św. POŚWIĘCENIE 
ZIARNA SIEWNEGO 

Po.-Sob. 10-15   1800 msze św.  

Pi. 14  ŚWIĘTO PODWYŻ-
SZENIA KRZYŻA 

1800 msza św.  

Nd. 16 XXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 17-22   1800 msze św.  

Pi. 21  ŚWIĘTO ŚW. MATE-
USZA APOSTOŁA I 

EWANGELISTY 

1800 msza św.  

Nd. 23 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚCI KU 
CZCI ŚW. STANISŁA-

WA KOSTKI 

930 msza św., poświęcenie 
tornistrów uczniów I klasy 
1130 msza św.  

Po.-Sob. 24-29   1800 msze św.  

Nd. 30 XXVI NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

8 września - Święto Narodzenia NMP, ale poświęcenie ziarna siewnego odbę-
dzie się w niedzielę 9 września o godz. 1130    

23 września - poświęcenie tornistrów uczniów I klasy. Prosiłbym rodziców 
uczniów, którzy nie uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozi-
nie o podanie imienia i nazwiska swoich dzieci celem przygotowania odpowied-
niego dyplomu.   


