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Faustyna 

 Takie brzydkie imię nadano Ci w klasztorze, 

pospolite nosiłaś nazwisko. 
Ale Ten, co narodził się w stajni, 

Swą boskością przepromienił wszystko. 
  

Niechciana, niekochana, ostatnia - 
przydeptane, przyszarzałe ziele. 

A po latach – bielą cudnej lilii 
zajaśniałaś blaskami w Kościele. 

  
Niepojęte Miłosierdzie Pana 
tajemnice Ci swoje odsłania. 

Przez świat cały już pójdziesz z pieśniami 
Miłosierdzia i umiłowania. 

 Wanda Łakowicz 

Z otwartego serca Pana Jezusa  
płynie pociecha dla dusz 

 
O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty 

I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty, 
Błogosławisz kto się zbliży do Twych promieni. 

A dusza czarna w śnieg się zamieni. 
O słodki Jezu, tu założyłeś tron Miłosierdzia Swego 

By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego, 
Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego, 

Płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego. 
Nich dla obrazu tego cześć i sława 

Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa, 
Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu Bożemu płynie 

Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie. (Dz 1) 
 

Św. Faustyna Kowalska 
Przygotowały: Ewa Balska, Beata Nowak 
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Wizyta Cyryla I w Polsce 
16 sierpnia 2012 roku Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I odwiedził Polskę, zaproszony 
przez prawosławnego metropolitę Warszawy i całej Polski abp Sawę. Poprzednim razem 
Cyryl I przebywał w Polsce jako metropolita smoleński, ostatnia wizyta była pierwszymi w 
historii odwiedzinami patriarchy Moskwy i całej Rusi. Po przybyciu do Warszawy, Cyryl I 
wyraził nadzieję, iż jego wizyta przyczyni się do polepszenia stosunków między Polską, a 
krajami, w których obecna jest rosyjska Cerkiew prawosławna. Podczas pobytu w Polsce, 
Cyryl I odwiedził kilka miast, jednakże najbardziej istotnym momentem była uroczystość w 
warszawskim Zamku Królewskim, w czasie której Patriarcha Moskwy i przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik podpisali wspólny dokument z przesła-
niem do narodów Polski i Rosji. Zarówno prawosławni, jak i katolicy uważają, że podczas 
rozwiązywania nieporozumień społecznych należy opierać się na Ewangelii - ten fakt może 
przyczynić się do zacieśnienia więzi pomiędzy ludźmi o tych wyznaniach. Wizyty Cyryla 
I nie określa się jako politycznej, jednakże podkreśla się fakt, że może mieć ona wielkie 
znaczenie dla zbliżenia środowisk prawosławnych i katolickich, szczególnie, że kultura 
chrześcijańska dominuje zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Poniżej znajdują się fragmenty 
przesłania: 
”W wyniku politycznych i społecznych przemian, pod koniec XX wieku nasze Kościoły uzy-
skały możliwość pełnienia swojej misji ewangelizacyjnej, a zatem także kształtowania na-
szych społeczeństw w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie. Chrześcijaństwo 
wniosło w minionych dziejach ogromny wkład w formowanie duchowego oblicza i kultury 
naszych narodów. Dążymy także dziś, w dobie indyferentyzmu religijnego oraz postępują-
cej sekularyzacji, do podjęcia wszelkich starań, aby życie społeczne i kultura naszych naro-
dów nie zostały pozbawione podstawowych wartości moralnych, bez których nie ma trwałej 
pokojowej przyszłości. 
Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła po wszystkie czasy pozostaje nadal gło-
szenie Ewangelii Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, ale i wierni świec-
cy są powołani, by głosić Ewangelię Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą 
Nowinę słowem i świadectwem własnego życia, zarówno w wymiarze prywatnym, rodzin-
nym, jak i społecznym. 
Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, lecz opowiadamy się także za współ-
pracą w dziedzinie troski o rodzinę, wychowania, ładu społecznego i innych kwestii waż-
nych dla dobra społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję, a przede wszystkim bronić 
fundamentalnych swobód na czele z wolnością religijną oraz bronić prawa do obecności 
religii w życiu publicznym.” 
„Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnej godności każdego człowieka stwo-
rzonego na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,27). W imię przyszłości naszych narodów 
opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do 
naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw życiu i hańbą współczesnej 
cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja. 
Trwałą podstawę każdego społeczeństwa stanowi rodzina jako stały związek mężczyzny 
i kobiety. Jako instytucja ustanowiona przez Boga (por. Rdz 1,28; 2,23-24), rodzina wyma-
ga szacunku i obrony. Jest ona bowiem kolebką życia, zdrowym środowiskiem wychowaw-
czym, gwarantem społecznej stabilności i znakiem nadziei dla społeczeństwa. To właśnie 
w rodzinie dojrzewa człowiek odpowiedzialny za siebie, za innych oraz za społeczeństwo, 
w którym żyje. 
Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy na młodzież, którą pragniemy uchronić 
przed demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii. Chcemy uczyć młodych miłości 
do Boga, człowieka i ziemskiej ojczyzny oraz kształtować w nich ducha chrześcijańskiej 
kultury, której owocem będzie szacunek, tolerancja i sprawiedliwość”. 
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Święta Maria Faustyna Kowalska                

  Życzenia od Pana Boga 

Gdy Helena miała siedem lat, po raz pierwszy usłyszała w 
sercu dziwne zaproszenie. Początkowo nie wiedziała o co 
chodzi i zlekceważyła to zjawisko. Jednak głos odzywał się w 
jej sercu coraz częściej. Dopiero kiedy była starsza zoriento-
wała się, że Pan Bóg chce, by została siostrą zakonną. Prze-
jęta swoim odkryciem opowiedziała rodzicom co ją od pew-
nego czasu spotyka, niestety oni nie wierzyli jej, a Faustyna 
próbowała o tym zapomnieć. Pan Bóg był jednak uparty i 
wciąż przypominał o swoim zaproszeniu. Kiedy była już pra-
wie dorosła wybrała się na zabawę do parku w Łodzi, a pod-
czas tańca ujrzała Jezusa, który powiedział do niej: „Dokąd 
cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?”. Zasko-
czona Faustyna postanowiła wybrać się do kościoła św. Sta-
nisława Kostki i tam Jezus powiedział jej, by wstąpiła do za-
konu w Warszawie. Od tamtej pory siostra Faustyna wiedzia-
ła, że Pan Bóg wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Dla każ-
dego z nas ma jakieś zadanie, misję. Jedni powołani są, by 
zostać mamą i tatą,drudzy nie zakładają rodziny, chcą po-
święcić się pomaganiu innym, na przykład jako księża czy zakonnice. Każde powołanie jest 
piękne i potrzebne. Często mamy kłopot z odkryciem swojej misji. Wtedy należy zaufać 
Bogu. Jeśli będziemy w niego wierzyć, to on podpowie nam jakie jest nasze powołanie po-
przez posłanie do serca światełka Ducha Świętego, a także pomaga nam odnaleźć misje 
poprzez inne osoby, którym ufamy, na przykład księdzu czy siostrze zakonnej. 

Zadanie.      Pomyśl kim chcesz zostać w przyszłości. Ciekawe, czy taką właśnie misję pro-
ponuje ci Pan Bóg. Módl się, by zapalił w twoim sercu światełko, które pomoże ci zrozu-
mieć, czego pragniesz. 

Opracowała na podstawie „Święta Faustyna perła w sercu Jezusa” Pola Sieńkowska. 

Opinie na temat wizyty Cyryla I w Polsce, jak i na temat samego dokumentu, są bardzo 
różnorodne. Z jednej strony znajdują się takie osoby jak abp Józef Michalik, który apeluje o 
traktowanie tego wydarzenia jako przejawu posłuszeństwa wobec woli Chrystusa, nakłania-
jącego do tego, by ludzie sobie przebaczali: ” Przypomnijmy sobie modlitwę Pana Jezusa z 
Ostatniej Wieczerzy o jedność i w ogóle całe Jego przesłanie. To jest przesłanie miłości do 
ludzi, przesłanie wzajemnego przebaczenia i pogłębionego humanizmu – nie tego oświece-
niowego, ograniczonego do wymiaru zewnętrznego czy ideologii – ale takiego humanizmu, 
który z człowieka „wydobywa” Człowieka, wydobywa człowieczeństwo zamierzone przez 
Boga, odkupione przez Chrystusa.” Benedykt XVI również  wyraził poparcie dla tej wizyty, 
ze szczególnym uznaniem wypowiadając się na temat podpisanego dokumentu: " Jest to 
ważne wydarzeni, które budzi nadzieję na przyszłość". Z drugiej strony znajdują się osoby 
sceptycznie lub niechętnie nastawione do tych wyrazów przyjaźni, takie jak ksiądz Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, który zadeklarował, iż nawet nie przeczyta przesłania, którego współau-
torem jest Cyryl I, tłumacząc: "Nie przeczytam w kościele przesłania agenta KGB". Podob-
ne podejście ma publicysta Rafał Ziemkiewicz, który uważa, że Polakom nie jest potrzebne 
pojednanie z narodem rosyjskim, gdyż problem wrogości Polaków do Rosjan jest fikcją. 

Przygotowała Agata Trojanowska 
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Kościół domem życia, wiary i miłości 

 
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania

(obszerne fragmenty) 
 

Skoro w naszym wnętrzu podejmowane są decyzje dotyczące tego, co człowiek mówi i czy-
ni, ważna jest troska o formację ludzkich serc i sumień. Na tym właśnie polega wychowanie. 
Prawdziwy wychowawca bowiem to człowiek, który próbuje najpierw dotrzeć do serca wy-
chowanka, podjąć refleksję nad tym, co kryje się w jego wnętrzu, by wreszcie pomóc w wy-
dobyciu tego, co w nim dobre i szlachetne.  
Tegoroczny Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie 16 września, ma 
służyć pogłębieniu tej właśnie refleksji nad sercem i wnętrzem człowieka. We wszystkich 
miejscach, w których realizowane jest wychowanie: w domu rodzinnym, w szkole i w parafii, 
trzeba szukać odpowiedzi na pytania: kogo chcemy wychować? Jak dotrzeć dziś do wnę-
trza młodego człowieka? W oparciu o jakie wartości chcemy wychowywać? Bez takiego 
namysłu prowadzonego wspólnie przez rodziców, chrzestnych i dziadków, a także przez 
odpowiedzialnych za oświatę, nauczy-cieli i wychowawców, nie może być mowy o owocnym 
wychowaniu.  
 Dzisiaj Jezus daje nam wyraźne wskazanie: „słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie”. Te 
słowa zachęcają nas, abyśmy zajrzeli do ludzkiego serca i zobaczyli co je wypełnia, czym 
żyje na co dzień, czym się niepokoi, jakie są jego nadzieje? To ważne pytania. Bardzo łatwo 
ich dziś nie usłyszeć, wymawiając się brakiem czasu lub wielością zajęć. Tymczasem słowo 
Boże trzeba usłyszeć i przyjąć sercem oraz poświęcić mu odrobinę czasu. Nasza aktyw-
ność to nie tylko kwestia sprawności umysłu czy tężyzny fizycznej, ale przede wszystkim 
wrażliwości serca. Ono ożywia przecież to, co mówimy, czynimy, o czym decydujemy. To 
„miejsce przemiany i na-wrócenia” oraz fundamentalnego wyboru. Wszystko to skłania nas 
zatem jeszcze raz do wspólnego wysiłku nad kształtowaniem ludzkiego serca. 
„Kościół naszym domem” – to hasło trwającego roku duszpasterskiego. Zachęca nas ono, 
by spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę opartą na relacjach podobnych od relacji domu 
rodzinnego. Pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem i Kościołem ma bowiem miejsce w 
rodzinie, nazywanej słusznie „Kościołem domowym”. To właśnie w rodzinie, w atmosferze 
miłości małżeńskiej i rodzinnej, opartej na naturalnych więzach, dokonuje się proces wycho-
wania, czyli kształtowania ludzkiego wnętrza. Mówił o tym papież Benedykt XVI w Nazare-
cie – miejscu, w którym wszystkie rodziny mogą znaleźć inspirację do realizowania zadań, 
jakie stawia przed nimi ich powoła-nie: „W planie Bożym wobec rodziny, miłość małżonków 
(O) znajduje swój co-dzienny wyraz w pełnych miłości wysiłkach rodziców, na rzecz zapew-
nienia całościowej formacji ludzkiej i duchowej swym dzieciom”. (Benedykt XVI, Homilia wy-
głoszona w czasie Mszy św. w Nazarecie, 14 maja 2009). 
Podejmując refleksję nad wychowaniem we wspólnocie Kościoła, który jest naszym domem, 
warto przywołać przykład Świętej Rodziny, a zwłaszcza to wydarzenie, kiedy dwunastoletni 
Jezus zgubił się w Jerozolimie w czasie Święta Paschy. Niepokój spowodowany zaginię-
ciem Jezusa, Maryja i Józef przeżywali razem. Wspólnie też poszukiwali zagubionego 
Dziecka. Świadczą o tym słowa, jakie zatroskana Matka kieruje do swego Syna odnalezio-
nego po trzech dniach poszukiwań: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Cie-
bie” (Łk 2,48). Stwierdzenie: „ojciec Twój i ja” wskazuje na to, że małżonkowie – Maryja i 
Józef – wspólnie dzielili troskę o Jezusa i wspólnie uczestniczyli w Jego wychowaniu. Czyż 
nie można doszukać się tu kolejnej ważnej wskazówki dla wszystkich rodziców podejmują-
cych troskę o wychowanie dzieci? Zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schema-
tom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka. 
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Zauważmy, że Maryja i Józef na co dzień przebywali z Jezusem i mieszkali z Nim w naza-
retańskim domu. Uczestniczyli także w życiu religijnym wspólnoty, do której należeli. Włą-
czali się w istniejące wówczas formy tego życia i stopniowo wprowadzali w nie dorastające-
go Jezusa: podejmowali razem praktyki religijne, uczestniczyli w pielgrzymkach do Jerozoli-
my, nawiedzali świątynię, prowadząc do niej Jezusa. Wynika z tego, że świadectwo życia 
religijnego rodziców ma istotne znaczenie w wychowaniu dziecka. 
Jedność i świętość małżeństwa jest stałą troską Kościoła. Jej zasadność staje się jeszcze 
wyraźniejsza, gdy małżonkowie są rodzicami. Niestety, coraz większy problem społeczny 
stanowi wzrastająca liczba rozpadających się małżeństw, co ma niekorzystny wpływ na 
wychowanie i przyczynia się do negatywnych przeżyć dzieci i młodzieży. Bardzo ważnym 
elementem wychowania w rodzinie jest bowiem stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa, 
jakiego powinno doświadczać dziecko. Pragniemy więc uwrażliwić duszpasterzy na sprawę 
pogłębionego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz zadań związa-
nych z macierzyństwem i ojcostwem.  
W kontekście opinii podważających wartość i znaczenie Kościoła, coraz częściej obecnych 
w dyskusji społecznej, jest dziś szczególnie istotne, abyśmy jako ludzie wierzący sami byli 
świadomi, czym jest Kościół i jak ważne jest nasze miejsce w tej wyjątkowej wspólnocie.  
Nieocenioną pomocą w kształtowaniu serc młodego pokolenia jest katechizacja. Od ponad 
dwudziestu lat jest ona obecna w polskich szkołach oraz przedszkolach i z powodzeniem 
wspomaga wychowawczą funkcję szkoły. Doświadczenie tego czasu świadczy o tym, że 
nauczanie religii w szkole sprzyja pełnemu rozwojowi młodego człowieka. Katecheza wzbo-
gaca nasz edukacyjny krajobraz o nowe treści, a także, o czym nie można zapomnieć, po-
siada silny wymiar wychowawczy, wnosząc w życie szkoły i jej uczniów głęboko zakorze-
nioną inspirację oraz motywację w kształtowaniu dojrzałych osobowości. Dzisiaj, u progu 
nowego roku szkolnego, dziękujemy katechetom za wielkodusznie podejmowaną troskę o 
mądre i staranne wychowanie. Czynimy to tym bardziej, że ich wysiłki nie zawsze są nale-
życie dostrzegane i doceniane. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zapewnienie właściwe-
go miejsca religii w nauczaniu szkolnym. 
Drodzy Bracia i Siostry, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak dziś wychowywać, przywo-
łaliśmy Świętą Rodzinę z Nazaretu, stanowiącą wzór domowego Kościoła. Zauważmy, że 
Maryja i Józef, którym Bóg powierzył wychowanie swego Syna, nie byli pozbawieni co-
dziennych problemów. Wsłuchiwali się jednak w głos Boga i otwierali na Jego obecność. 
Zwiastując Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela, Anioł zwraca się do Niej słowami: „Nie bój 
się MaryjoO” (Łk 1,30). Podobnie św. Józef słyszy: nie bój się! (por. Mt 1,20). Każdy wy-
chowawca przeżywa nieraz obawy jakie towarzyszą komuś, kto czuje ciężar odpowiedzial-
ności związanej z wychowaniem. Warto w takiej sytuacji zaufać Bożej Opatrzności! Jak 
czuwała Ona nad Świętą Rodziną, tak również nie opuści i nas w tym, co składa się na 
codzienny trud wychowania. 
Kochani Rodzice, prosimy, abyście od najmłodszych lat budowali więź swoich dzieci z Ko-
ściołem, który jest naszym wspólnym domem. Wychowujcie zatem dzieci w duchu zaufania 
do Kościoła i wskazujcie im ich własne miejsce w tej Chrystusowej wspólnocie. Dołóżcie 
starań, aby Wasze rodziny stawały się Kościołem domowym. Niech w nim wypełnia się 
misja nauczania, uświęcania i wzajemnej służby. Dziękujemy z całego serca za Waszą 
troskę o wychowanie dzieci w wierze Kościoła i zapewniamy, że w tym dziele towarzyszy-
my Wam wsparciem i modlitwą.(...) 
 

Przygotował Krzysztof Czerwiiński 
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Szczerość  
 jest wyrażeniem naszych myśli lub uczuć i stanowi odwrotność udawania czy hipokryzji. Prawdo-
mówność jest  naszą chęcią dostosowania naszego przekazu werbalnego do naszego myślenia; 
brakiem kłamstwa. Dlatego więc obydwie te idee się uzupełniają i możemy powiedzieć, że prawdo-
mówność to  szczerość wyrażona słowami.  
 Ludzie bardzo łatwo uciekają się do kłamstwa, udawania, pozorów, fałszu. Już  starożytni 
stwierdzili, że „każdy człowiek kłamie”. Pomimo tego, że łatwo jest kłamać, to kłamcą zostać jest 
trudniej – „kłamstwo ma krótkie nogi” jak mówi przysłowie. Bardzo trudno jest też obdarzyć zaufa-
niem kogoś, kto już raz nas oszukał. 
 Powinniśmy uczyć nasze dzieci szczerości, prawdomówności i autentyczności wraz ze 
wszystkimi trudnościami, jakie mogą z tego wyniknąć. 
 Ze szczerością jednakże należy obchodzić się rozważnie. Często ludzie twierdzą, że szcze-
rość jest najbardziej przez nich cenioną wartością. Takie stanowcze zapewnienia czasem bywają 
ogromną przeszkodą we współżyciu z innymi ludźmi. Nie możemy być zupełnie przeźroczyści w 
naszych opiniach. Wręcz przeciwnie, powinniśmy zachować te odczucia, których uzewnętrznienie 
spowodowałoby osobom z naszego otoczenia same nieprzyjemności. Nie możemy mówić wszyst-
kiego, co nam przychodzi do głowy, ani nie możemy robić wszystkiego, co tylko chcemy. Samokon-
trola jest konieczna do życia w społeczeństwie. Kultura bycia polega również na „ugryzieniu się w 
język” i hamowaniu własnych impulsów. Bycie szczerym to bycie szlachetnym, a nie bezwstydnym.  
 Nowe szaty cesarza  (na podstawie baśni H.C. Andersena) 
 W dalekim kraju, wiele lat temu żył pewien cesarz, który ciągle myślał o nowych szatach. 
Cały czas przebierał się i miał inne ubranie na każdą okazję. Krawcy z całego miasta pracowali 
dzień i noc, aby uszyć nowe stroje. Codziennie kupcy z różnych stron świata odwiedzali dwór i za-
chwalali swe usługi. Pewnego dnia cesarz przyjął dwóch włóczęgów, ponieważ rozpuścili oni  plotkę, 
że posiadają tak cienki i nadzwyczajny materiał, że mogą go zobaczyć tylko ci, którzy zajmują stano-
wiska, których są godni. Natomiast materiał ten jest niewidzialny dla głupich i nieudolnych. 
 Cesarz zachwycił się tym wynalazkiem, ponieważ pomyślał sobie, że w ten sposób zdema-
skuje wszystkich głupców w swoim królestwie oraz tych, którzy nie zasługują na zajmowane przez 
nich stanowiska. Kazał więc uszyć sobie strój z tej cudownej tkaniny. 
 Fałszywi krawcy kilkakrotnie prosili cesarza o zaliczkę na zakup odpowiednich nici. Cesarz 
zaczął się niecierpliwić, a i całe królestwo również z niepokojem oczekiwało zakończenia ich pracy. 
 Na zaprezentowanie nowych szat, cesarz wybrał dzień rocznicy objęcia tronu. W przeddzień 
pokazu i przyjęcia rzekomi krawcy uwijali się, tak aby cesarz uwierzył, że pracowali całą noc: takali, 
nawlekali nowe igły9 a o świcie oświadczyli: 
 - Szaty do dyspozycji Jego Wysokości. 
 Kiedy cesarz wszedł do ich zakładu obydwaj oszuści zaczęli mocno gestykulować i bez 
przerwy zachwalali piękno nowego stroju: 
 - Czy Jego Wysokość kiedykolwiek widział cieńszą i piękniejszą tkaninę na spodnie? A ten 
surdut? Jest zdobiony złotem i szlachetnymi kamieniami, a przy tym leciutki jak piórko9 Ten, kto się 
w niego ubierze – dodał – będzie się czuł tak, jakby nie miał nic na sobie. 
 Rozebrali cesarza i powoli ubierali go w strój, którego nikt nie widział. Kiedy rozpoczął się 
pokaz, cesarz wystąpił do przodu wraz ze swymi szambelanami, którzy udawali, że unoszą długą 
pelerynę i bardzo starali się, aby zebrani ludzie nie wzięli ich za komediantów. Ale ludzie, również 
pełni obaw, krzyczeli: 
 - W jakie piękne szaty jest ubrany nasz cesarz! Jak świetnie na nim leżą! 
 Nagle wśród tłumu wybuchł gromki śmiech i ktoś krzyknął: 
 - Ale przecież on nie ma nic na sobie! Jest nagi! Cesarz jest nagi! Ha! Ha! Ha! – śmiało się 
jakieś dziecko. 
 Młody człowiek nie przestawał śmiać się, więc podchwycili to wszyscy zgromadzeni i już bez 
lęku powtarzali te same słowa. 
 Cesarz zrozumiał, że został oszukany, ale nie zmienił swego kroku ani się nie zaczerwienił, 
dokończył pokaz z godnością, zastanawiając się przy tym, w jaki sposób ukarać tych wszystkich, 
którzy utrzymywali tę farsę.  
 Karą kłamcy nie jest to, że mu nikt nie wierzy, lecz to, że sam nie potrafi nikomu wierzyć 
G.B. Shaw 

Oprac. B. Kapowicka na podstawie książki Wartości w życiu społecznym  Jedność 2006 
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Nawróceni - Anne Rice, autorka "Wywiadu z wampirem" 
Anne Rice (a właściwie Howard Allen O'Brien) jest ponad sześćdziesięcioletnią amerykań-
ską pisarką o irlandzkich korzeniach. Pochodzi z Nowego Orelanu, z rodziny katolickiej, 
jednakże w wieku nastoletnim odwróciła się od wiary, którą uznała za zbyt restrykcyjną i 
przez długie lata pozostawała zadeklarowaną ateistką. Swój światopogląd opierała na 
przekazach płynących od egzystencjalistów: Martina Heideggera, Alberta Camusa i Jean- 
Paula Sartre'a. Jako pisarka największą popularność zdobyła pisząc książki o tematyce 
okultystycznej, mrocznej, w stylu gotyckim -  wydała 27 powieści, które sprzedały się w 
100 milionach egzemplarzy. Najbardziej znany jest jej cykl powieści "Kroniki wampirów", a 
przede wszystkim wydany w 1976 roku "Wywiad z wampirem". W międzyczasie pisywała 
też opowieści pornograficzne. Jako matka Christophera- jednego z czołowych pisarzy 
gejowskich- przez lata wspierała organizacje walczące o prawa  homoseksualistów.  
W roku 1998 nastąpiła w niej przemiana i w ciągu kolejnych lat Anne Rice powróciła do 
Kościoła rzymskokatolickiego. Według Anne najważniejszą przyczyną jej nawrócenia była 
tęsknota za Jezusem Chrystusem przyjmowanym w komunii. W czasie podróży do Izraela 
oraz podczas odwiedzin w europejskich katedrach i w pobliżu olbrzymiej statuy Jezusa w 
Rio de Janerio Anne Rice przeżyła serię objawień. Pełna obaw o możliwość ponownego 
przyjęcia do Kościoła, Anne poszła do spowiedzi i zadeklarowała, iż nie odwróci się już od 
Boga i jego nauk. Nie było to łatwe nawrócenie, ponieważ przez lata kierowania się świa-
topoglądem ateistycznym i liberalnym, Anne miała już wyrobione nawyki myślowe i przy-
zwyczajenia, obracała się w określonych kręgach ludzi wyznających podobne poglądy. 
Jednakże pomimo wielu problemów, z którymi musiała sobie poradzić, stanowczo dekla-
rowała, że nikt i nic nie jest w stanie odwrócić jej od Boga. Zawarła sakramentalny zwią-
zek małżeński ze swoim mężem (wcześniej żyli w małżeństwie cywilnym), odeszła od 
pisania powieści opowiadających o wampirach na rzec książek poruszających tematykę 
religijną, takich jak trylogia o życiu Jezusa Chrystusa- w roku 2005 ukazała się jej pierw-
sza część pt.: "Chrystus Pan: Wyjście z Egiptu", jawnie mówiła o Bogu i swoim nawróce-
niu. Rice zdecydowała się opublikować swoje pamiętniki, obrazujące ścieżkę jej życia- od 
czasów mrocznej literatury, którą pisała, gdyż sama "żyła w ciemności", po powieści reli-
gijne. W magazynie "Time" pisząc o jej pamiętnikach, będących swoistą spowiedzią, 
stwierdzono, że "Rice może rywalizować z C.S. Lewisem [autorem m.in. "Opowieści z 
Narnii"] jako apologetka wiary".  Rice opublikowała również esej "O naturze moich wcze-
śniejszych prac", w którym zapewniała, że nie wyrzeka się swoich "wampirzych" powieści, 
ponieważ "wszystkie one zawierają w sobie silny moralny kompas", a ich przewodnim 
tematem jest "nieustająca walka przeciwko złu oraz poszukiwanie dobra".  Mimo to jest 
pewna, że już nigdy nie wróci do tej tematyki, gdyż "nie ma wyboru, byłaby bezgranicznie 
głupia odwracając się tak od Boga". Jedyne czego nie zmieniła, to wspieranie liberalnych 
spraw takich jak poparcie dla praw homoseksualistów oraz zapewnienia im możliwości 
uczestniczenia w obrzędach religijnych, uważając, że homoseksualizm jest sprawą gene-
tyczną i nie podlega zmianom. Swoją postawę tłumaczy również w następujący sposób: " 
Nie mogę powiedzieć, że Jezus powiedział, że być gejem, to jest OK - to byłby absurd, nie 
to jest napisane w Biblii. Ale mogę pokazać, że był miłosierny". Anne Riece jest również 
pro-life apelującą o współpracę działaczy pro-life (organizacji broniących życie człowieka) 
z działaczami pro- choice (organizacji wspierających legalizację aborcji) w celu powstrzy-
mania aborcji. Uważa, że "kobiety są w wielkim stopniu ofiarami aborcji, nie tylko dzieci".  
W 2010 roku Anne Rice rozstała się ze zorganizowaną religią chrześcijańską, jednakże 
nie porzuciła wiary w Boga objawionego w Chrystusie. 

Monika Sowińska 
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Odpust parafialny  

to jedno z najważniejszych wydarzeń w parafii w ciągu roku. 
W związku z uroczystością odpustową powstaje pytanie, czy odpust parafialny to tylko ta 
oprawa zewnętrzna, czy również możliwość uzyskania  odpustu zupełnego?  Tak napraw-
dę  rzadko kiedy zyskuje ktoś odpust, a już prawie nigdy nie praktykowane jest to wspólnie. 
Pozostaje więc  tylko nazwa święta Patrona kościoła: odpust.  

Wierni przeważnie nie wiedzą jakie są warunki zyskania odpustu, jak to praktycznie zrobić, 
jak wzbudzić intencję, na czym polega tzw. dzieło odpustowe .  

Czym więc ma być dla nas odpust?  

Zarówno Katechizm Kościoła Katolickiego (1471-1479), wyjaśniających naukę Kościoła 
dotyczącą odpustów, jak i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983r. w kanonach 992-997, 
określających istotę odpustu, odwołują się do Konstytucji apostolskiej papieża Pawła VI o 
odpustach Indulgentiarum doctrina. Czytamy w niej m.in. że: "Odpust jest to darowanie 
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrze-
ścijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednic-
twem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela 
zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych". 

Kto może zatem może zyskać odpust? 

Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. wynika że:  

- każdy wierny może uzyskać odpust; 

- dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za 
zmarłych. 

Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, ponieważ nie 
wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wska-
zaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał 
"automatycznie" odpust. Skuteczność odpustów wymaga wewnętrznej przemiany oczysz-
czającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się 
dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. 

 Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki: 

spowiedź sakramentalna 

Komunia eucharystyczna 

modlitwa według intencji Ojca świętego 

wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego 

Zastanówmy się nad tym jak przeżywamy odpust w parafii. A może jest to odpust - bez 
odpustu!?  

Jest to wspaniały dar od Boga - możliwość zyskiwania odpustów - dla siebie, bądź dla 
zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grze-
chy, by dojść do doskonałej miłości. Odpust jest więc częściowym lub całkowitym ulecze-
niem  ran będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie ludzkiego "ja" z tego wszyst-
kiego, co nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem. Dlatego często korzystaj-
my z tego Bożego miłosierdzia bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem 
o zbawienie własne i bliskich. 

Opracowano  na podstawie "Znaczenie odpustów. Teologia i praktyka." Ks. R. Kasyna 

 Agata Trojanowska 
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Obrzezanie to okaleczenie! 
   Nietypowo stawiam tezę, zanim ją zdołałem udowodnić. Skłonił mnie do napisania kilku 
słów na temat obrzezania artykuł  Adama Krzemińskiego w ostatniej POLITYCE Nr 31, 
str. 13. 

   Ku mojemu zdziwieniu autor artykułu raczej jest „za” obrzezaniem noworodków. (?!)   

   Twierdzę, że obrzezanie to po prostu OKALECZENIE! 

   Postaram się to uzasadnić. 

   Problem w USA zrodził się zaraz po II Wojnie Światowej. 

   Rozmawiałem w 1962 roku z pewną matką w USA, która opowiadała mi, że zaraz po 
Drugiej Wojnie światowej  w szpitalach Stanów Zjednoczonych, na oddziałach położni-
czych,  lekarze (głównie Żydzi) zaczęli dokonywać obrzezania bez zgody rodziców na 
wszystkich noworodkach zaraz po narodzeniu (Na szczęście tylko chłopców, bo w Afryce 
dokonuje się obrzezania także na dziewczętach). Matki wytoczyły proces sądowy leka-
rzom. Choć ich nie ukarano, ale tej praktyki zakazano.  

   Komentarz ludzi do tego wyroku był jeszcze dziwniejszy od samego wyroku; a komen-
towali to tak: „Zbyt dużo Żydów zginęło w czasie wojny z powodu ich łatwego rozpozna-
nia, (właśnie ‘po obrzezaniu’), dlatego teraz wszyscy powinni być obrzezani”. (?!). 

   Lekarze bronili się, że to dla dobra dziecka, dla lepszej higieny i dla zmniejszenia popę-
du. Być może w krajach, gdzie jest brak wody i mydła, ma to jakiś sens, ale u nas czy w 
innych krajach cywilizowanych to sensu nie ma. Poza tym popęd nie jest czymś złym. To 
siła napędowa dla zdrowego organizmu do wysiłku w ogóle. 

   Pan Adam Krzemiński chyba z palca wyssał dowód, że „obrzezanie” jest tak stare jak 
nasza cywilizacja i sięga do 15 milionów lat wstecz?  

   Czy jakiś obraz z XVIII wieku może być na to dowodem?   To dlaczego obecnie coraz 
więcej Izraelitów domaga się odejścia od praktyki obrzezania?  

   Jeżeli to jest akt zawarcia Przymierza z Bogiem, to dlaczego biorą w tym udział tylko 
chłopcy? Pytań jest jeszcze więcej, na które nikt nie może dać odpowiedzi. Prawdą jest, 
że po obrzezaniu skóra napletka grubieje i staje się mniej wrażliwa (czytaj: pobudliwa). 
Ale to nie jest wystarczający powód do okaleczenia.   Czym jest zmysł dotyku u człowie-
ka?    

   Dotyk jest ważnym zmysłem, którym obdarzyła nas natura (a w konsekwencji jej Stwór-
ca). Dzięki bodźcom dotykowym, odbieranym przez receptory umieszczone w skórze i 
przetwarzane przez mózg, czerpiemy wiedzę o otaczającym nas świecie. Od niemowlęc-
twa mamy ten zmysł najlepiej rozwinięty.    

   Dotyk symbolizuje miłość, przywiązanie, troskę,  a połączone z masażem – odstreso-
wują, wyciszają, odprężają, poprawiają krążenie i trawienie.  

   Dotyk również utrwala więź emocjonalną (np. między matką i dzieckiem).  

   Wniosek: Rodzice, nie pozwalajcie na żadne tego typu okaleczanie dzieci! Natura nigdy 
nie daje nam nic „niepotrzebnego”.    

Ks. Hieronim Chamski 
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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 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 

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 

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po Mszy św. 

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

Samotność to taka straszna trwoga 

Ogarnia mnie, przenika mnie 

Wiesz mamo, wyobraziłem sobie, że 

    Że nie ma Boga, nie ma nie!  LIST DO MO.DŻEM 
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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 10/71 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej pa-
rafii przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc 
zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 

- ze Stróżewka od Państwa Janiaków do Klimka M. na 6 października   
na godz. 1830  

- ze Stróżewka od Państwa Siedlewskich do Plewińskich na 13 października na 
godz. 1830 

- ze Stróżewka tzw. środek na 20 października na godz. 1830 

- ze Stróżewka osiedle „Polski Dom” na 27 października na godz. 1830 . 

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości za-
troszczyła się o kwiaty, które prosiłbym aby w piątek lub sobotę dostarczyć do 
kościoła. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobro-
wolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  BÓG ZAPŁAĆ. 

 Pragniemy zorganizować wyjazd do Teatru Muzycznego do 
Łodzi na spektakl „CZŁOWIEK Z LA MANCHY”. Proponowany 
termin 17 listopada br. o godz. 1600 Tytuł spektaklu oparty został 
na znanej powieści Cervantesa "Don Kichot". Muzykę napisał 
amerykański kompozytor Mitch Leigh. Jest to wzruszająca opo-
wieść o prawie każdego człowieka do wolności i marzeń. 

   Sztandarowa pieśń (aria) napisana przez Joe Dariona znajduje 
się w śpiewniku kościelnym wydanym przez ks. prof. H. Chamskiego , na stro-
nie 197-ej. Serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu  

Ks. Proboszcz 

 5 października br. będziemy gościć ks. biskupa R. Marcinkowskiego, 
który podczas mszy św. godz. 1800 udzieli 35 osobom z naszej parafii sakra-
mentu bierzmowania. Natomiast 6 października /sobota/ na obiektach sporto-
wych „Orlik” od godz. 1000 odbędzie się III Turniej Piłkarski Młodzików o puchar 
św. Faustyny. Udział zapowiedziało 4 zespoły.  W niedzielę podczas mszy św. 
o godz. 1130 będziemy obchodzić główne uroczystości ku czci Naszej Patronki 
- św. Faustyny. Mszę św. będzie celebrował i kazanie wygłosi ks. Andrzej Pień-
dyk. Ksiądz Andrzej pracuje jako kapelan w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy 
Starym Rynku. Po mszy św. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Cz. Hińca 
wystawią sztukę teatralną pt. „Korczak”.  
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Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pon.-Sob 1-6   1730 różaniec /poniedziałek i 
środa dla dzieci/  

1800 msze św.  

Pi.  5  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św. SAKRAMENT 
BIERZMOWANIA  

Nd. 7 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. ODPUST PARA-
FIALNY 

Pon.-Sob 8-14   1730 różaniec /poniedziałek i 
środa dla dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 15 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., różaniec 

Po.-Sob. 16-20   1730 różaniec /poniedziałek i 
środa dla dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 21 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych 

1130 msza św., PROGRAM PA-
PIESKI 

Po.-Sob. 22-27   1730 różaniec /poniedziałek i 
środa dla dzieci/ 

1800 msze św., różaniec 

Nd. 28 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-Sob. 29-31   1730 różaniec /poniedziałek i 
środa dla dzieci/ 

1800 msze św., różaniec 

DzieńDzieńDzieńDzień    

     


