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Cieszmy się  
i pod niebiosy wznośmy razem miłe głosy, 

bo wesoła dziś nowina: czysta Panna rodzi Syna. 
 

Złożyła Go na sianeczku, między bydlęty w żłóbeczku. 
Aniołowie Go witają, chwałę z wysoka śpiewają. 

 
Pastuszkowie na znak dany znalazłszy Pana nad pany, 

z pociechą serca witają, Bogiem Go swoim wyznają. 
 

Trzej Królowie ode wschodu z darami swego narodu 
do Betlejem pospieszają, pokłon i dary Mu dają. 

 
I my Go też przywitajmy i wesoło zaśpiewajmy: 

Witaj, śliczne Niewiniątko, zesłane z nieba Dzieciątko. 
 

Tyś jest Synem Najwyższego, Tyś panem świata całego. 
Przez Twe święte narodzenie odpuść grzechy daj zbawienie. 

 
Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa przywitajcie  

na świat narodzonego.  

ks. J. Siedlecki Śpiewnik kościelny, Opole 1975 
ks. M.M. Mioduszewski Śpiewnik kościelny, Kraków 1843-1853 

Przygotowały: Ewa Balska, Beata Nowak 

- 
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 Michaił Gorbaczow  urodził  się 2 marca 1931 roku we wsi Priwolnoje w 
Stawropolskim Kraju. Pochodził z rodziny chłopskiej o korzeniach rosyjsko-
ukraińskich. Został ochrzczony w cerkwi w Letnickoje. Od 14 roku życia praco-
wał w państwowym przedsiębiorstwie rolnym (sowchozie). W 1955 roku ukoń-
czył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.  
 Karierę polityczną Michaił Gorbaczow zaczął już w czasie szkoły śred-
niej jako działacz Komsomołu, następnie podjął pracę w KPZR jako funkcjona-
riusz młodzieżowy i partyjny. Jego ścieżka polityczna była pełna sukcesów. Od 
1971 roku był członkiem Komitetu Centralnego KPZR, następnie został komi-
sarzem KC ds. rolnictwa oraz najmłodszym członkiem Biura Politycznego. W 
1985 roku został wybrany sekretarzem generalnym KPZR. Jego działania na 
stanowisku szefa partii doprowadziły do stopniowego osłabienia komunizmu, 
W  1990 roku objął stanowisko prezydenta ZSRR, 18 miesięcy później został 
obalony w wyniku „puczu”. 25 grudnia 1991 roku musiał zrezygnować z funkcji 
prezydenta. Michaił Gorbaczow był człowiekiem docenianym poza granicami 
swojego państwa, dwa razy został człowiekiem roku według magazynu Time, 
w 1990 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W 2007 roku został twarzą 
reklamową popularnych i ekskluzywnych toreb Louis Vuitton. Do tej pory jest 
człowiekiem zapraszanym na wykłady różnych instytucji, w tym uniwersytetów 
oraz spotyka się z ważnymi współczesnymi politykami. 
 W ZSRR, tak jak w wielu innych krajach komunistycznych, wprowadzo-
no ateizm państwowy. Władze państwowe łączyły propagowanie ateizmu 
wśród społeczeństwa z czynną walką przeciwko religii. W Związku Radzieckim 
osoby pragnące uczestniczyć w życiu politycznym musiał y jawnie i stanowczo 
demonstrować swoją niechęć do religii oraz głosić poglądy ateistyczne. Michaił 
Gorbaczow nie był wyjątkiem, pomimo tego, że w rozmowach z przywódcami 
innych państw używał nie raz sformułowania „chwała Bogu”- wg opinii publicz-
nej było to jednak tylko utarte wyrażenie.  
 Pierwsze informacje o nawróceniu się Gorbaczowa pojawiły się po jego 
spotkaniu z Janem Pawłem II w 1989 roku. Mimo to wielkim zaskoczeniem 
była dla mnichów oraz innych ludzi wizyta Gorbaczowa i jego córki w Asyżu w 
czasie Wielkiego Tygodnia w 2008 roku. Przez pół godziny Gorbaczow modlił 
się na kolanach przy grobie św. Franciszka, a następnie, dzięki uprzejmości 
mnichów, zapoznał się z teologicznymi dziełami pozwalającymi lepiej zrozu-
mieć życie św. Franciszka. Skąd to upodobanie do tego świętego? Michaił 
Gorbaczow oświadczył, że to dzięki świętemu Franciszkowi odnalazł Boga: 
„To dzięki świętemu Franciszkowi przybyłem do Kościoła i dlatego uważałem, 
że ważne jest, abym odwiedził jego grób. Bardzo przeżywam pobyt tutaj, w 
tym tak ważnym dla chrześcijaństwa i całej ludzkości miejscu. Święty Franci-
szek jest dla mnie drugim Chrystusem. Jego historia fascynuje mnie i odgrywa 
fundamentalną rolę w  moim życiu”. Podobno cały ateizm Gorbaczowa był na 
pokaz, w rzeczywistości zarówno on, jak i jego żona byli duchowo związani z 
Kościołem Prawosławnym. Współcześnie w Rosji demonstrowanie religijności 
jest dobrze widziane w polityce. 

Monika Sowińska    

Nawróceni - Michaił Gorbaczow  
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Rozwiązanie krzyżówki na str.4 

 
 
 
 
 
1. Np. jabłko lub truskawka  
2. Umarł na nim Jezus 
3. Zdradził Jezusa za 30 

srebrników  
4. Jest obchodzona 24 grudnia  
5. Imię pierwszego mężczyzny 
6. Prawdziwe imię Świętego Piotra  
7. Jedna z cnót Boskich  
8. Wyprowadził Naród Wybrany z Egiptu 
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 Siostra Faustyna w zakonie czuła się 
bardzo szczęśliwa, w końcu spełniało się jej 
pragnienie i to, co chciał od niej Pan Bóg. 
Wkrótce jednak miała pewne wątpliwości. Wy-
dawało się jej, że powinna się więcej modlić, 
lecz nie miała czasu, bo wykonywała wiele 
prac. Wtedy właśnie objawił się jej Pan Jezus. 
Ujrzała go płaczącego. Powiedział jej, że bę-
dzie cierpiał, jeżeli ona zrezygnuje i odejdzie. 
Zaskoczona przeprosiła go i odtąd zawsze już 
była szczęśliwa i zadowolona. W zakonie pra-
cowała w wielu miastach. Najdłużej jednak w 
naszym mieście Płocku, długo też przebywała 
w Wilnie i w Krakowie. Pełniła różne obowiąz-
ki: była kucharką, ogrodniczką, furtianką 
(otwierała drzwi ludziom, którzy przychodzili do 
domu, przyjmowała ich). Wykonywała zazwy-
czaj proste prace. Nawet te najprostsze zaję-
cia starała się wykonywać z miłością w sercu. 
Wtedy zwykle rzeczy stawały się wspaniałe i 
pasjonujące. Wielu osobom wydaje się, że życie gwiazd jest tak wspaniałe, że są 
szczęśliwe, bo mają dużo pieniędzy, są znane i podziwiane. Jednak w życiu to 
nie liczy się najbardziej. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy szczęśliwe są jego serce 
i dusza. Siostra Faustyna była normalną osobą, starała się sumiennie wykonywać 
swoje obowiązki i bezinteresownie pomagać innym. Zawsze chciała być sprawie-
dliwa wobec Boga. To wystarczyło. Pan Bóg uczynił całą resztę.  Dzisiaj nazywa-
my ją świętą. 

 Zadanie. Postaraj się zrobić coś dobrego dla innych, ale tak, żeby nikt o 
tym nie wiedział. Nie czekaj na podziw i podziękowanie. I zauważ, że bezintere-
sowność wlewa do naszego serca szczęście i radość. 

Święta Maria Faustyna Kowalska 
Mały fiołek wśród lilii 

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

1. Owoc, 2. Krzyż, 3. Judasz, 4. Wigilia, 5. Adam, 6. Szymon, 7. Miłość, 8. Mojżesz.   

Rozwiązanie krzyżówki:     
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 Jakaś kobieta w przestarzałej odzieży weszła do sklepu spożywczego. Zbli-
żyła się do kierownika i po cichu spytała, czy może uzyskać trochę żywności na 
kredyt. Tłumaczyła mu, że mąż jest chory i nie może pracować, a ich dzieci 
(czwórka) są głodne. Mężczyzna warknął zniecierpliwiony i kazał jej odejść. Ko-
bieta błagała go dalej: 
-Proszę pana, wkrótce przyniosę pieniądze! 
Właściciel sklepu oświadczył twardo, że nie udziela kredytu i poradził jej, żeby 
poszukała sobie innego sklepu w tej dzielnicy. Pewien klient, który tam się znajdo-
wał, zbliżył się do niego i poprosił go, by wysłuchał próśb kobiety. Właściciel skle-
pu z niechęcią spytał kobietę: 
-Ma pani listę zakupów? 
-Tak, proszę pana – odpowiedziała z odrobiną nadziei w głosie. 
-Dobrze! – powiedział kierownik. –Niech pani położy listę na wadze. Dam pani tyle 
towarów, ile waży ta lista. 
Kobieta zawahała się przez chwilę, spuściła głowę i wyciągnęła z torby kawałek 
papieru, po czym pospiesznie coś na nim napisała. Umieściła kartkę na szali wa-
gi, trzymając głowę ciągle opuszczoną. Oczy właściciela sklepu i klienta rozsze-
rzyły się ze zdumienia, gdy zobaczyli, że szala wagi nagle obniżyła się i pozostała 
w tej pozycji. Właściciel, spoglądając na wagę, wyszeptał: 
-Niesłychane! 
Klient uśmiechnął się, a właściciel zaczął umieszczać torebki z żywnością na dru-
giej szali wagi. Stawiał na niej pudełka i puszki, ale  waga się nie poruszała.  
Kontynuował układanie żywności z coraz bardziej widocznym grymasem niechęci 
na twarzy. 
 W końcu wziął karteczkę i spojrzał na nią, siny ze złości i bardzo zmiesza-
ny. To nie był spis zakupów. To była modlitwa: „Boże, Ty znasz moją sytuację i 
wiesz, czego potrzebuję. Wszystko oddaję w Twoje ręce!” Właściciel sklepu dał 
kobiecie wszystko to, czego potrzebowała, w kłopotliwym milczeniu. Kobieta po-
dziękowała i wyszła ze sklepu. 

Jedynie Bóg zna wagę modlitwy. 
 

 

 Bruno Ferrero 
Przygotowała:  Aneta Wojciechowska 
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Wigilia za granicą 

 Redaktorzy Gazetki Parafialnej zwrócili się do mnie z prośbą, abym napi-
sał coś o Wigiliach, które miałem możliwość spędzić za granicą.  
Tytułem wstępu: 
 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to ogromne państwo zajmujące 
swą powierzchnią większość kontynentu! Ameryka Północna to zlepek różnorod-
nych narodów i kultur, wśród których dominują imigranci z południa- Latynosi. 
Stany Zjednoczone to kraj ludzi wierzących, o różnych wyznaniach, są tam 
chrześcijanie, żydzi, muzułmanie i przedstawiciele wielu innych większych i 
mniejszych religii. Przygotowania do świąt zaczynają się już we wrześniu, sklepy 
oferują choinki, ozdoby i prezenty świąteczne.  Większość Amerykanów kupuje 
sztuczne choinki, posypywane sztucznym śniegiem w spreju- nawet na Flory-
dzie, gdzie temperatura w czasie świąt nie raz wynosi 30° C.  W ogródkach nie 
brakuje Mikołajów, reniferów, sań; jednak najbardziej popularną ozdobą są 
oświetlenia. Kolorowe lampki wieszane są w całym domu, również na zewnątrz, 
oświetlane są mury, balkony, dachy, drzewa w ogrodzie- a to wszystko według 
planów sporządzanych już od czasu wakacji. 
WIGILIA: 
 Wigilia odbywa się zawsze wieczorem. Ze względu na to, iż w Ameryce 
żyje wiele małżeństw o różnych wyznaniach, nie zawsze jest to Wigilia postna, 
raczej przybiera ona formę kolacji rodzinnej w większym gronie. Owszem, zapra-
sza się osoby samotne, ale głównie z sąsiedztwa. Na drzwiach domów  nakleja 
się kartki od przyjaciół. Gospodynie rywalizują ze sobą: która otrzymała ich tego 
roku więcej? Natomiast w rodzinach katolickich Wigilia jest postna. Po Wigilii, o 
godzinie 22 lub o północy, tradycyjnie odbywa się PASTERKA. W kościołach 
słychać śpiew angielskich kolęd. Polskich kolęd się nie słyszy, ponieważ rodziny 
Polskie na co dzień posługują się językiem angielskim, z dziećmi rozmawiają po 
polsku głównie we własnym domu.  We wszystkich kościołach na pasterce wno-
si się przed mszą do żłóbka Dzieciątko Jezus. Latynosi mają bardziej rozszerzo-
ną tradycję: na pasterkę zapraszają matkę z własnym dzieckiem, które narodziło 
się w dniu najbliższym Bożego Narodzenia. Musi być pierworodnym synkiem, a 
matka na tyle silna, aby być z nim w kościele. Bez żenady karmi je piersią na 
oczach wiernych. Młode matki nawet rywalizują o ten przywilej. Podobno jest to 
bardzo wzruszająca uroczystość! Sam żłóbek jest tak jak u nas pełen owieczek, 
pasterzy, królów, wielbłądów... z Maryją i Józefem.    
 Związane ze świętami JASEŁKA trwają przez cały Adwent i kończą się z 
Nowym Rokiem. Niemal wszystkie stowarzyszenia parafialne obowiązkowo or-
ganizują w czasie Adwentu spotkania opłatkowe na terenie parafii, z cateringiem 
lub w restauracji. Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą ze składek 

członkowskich, z loterii, z gier, a nawet z dobrowol-
nych ofiar od sponsorów.    
 Radość z przyjścia na świat Zbawiciela jest 
powszechnie znana i ceniona przez wszystkich 
Chrześcijan na świecie jednakowo. Czuje się wtedy, 
że Kościół jest JEDEN! 

 
Ks. prof. Hieronim Chamski 
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Spacerkiem po okolicy parafii, 

   Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli 
"przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie słowem "adventus" 
nazywano oficjalny przyjazd, odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu 
urzędu czy też coroczne przybywanie bóstwa do świątyni. Dla nas chrześcijan 
"adventus" oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia narodzin Jezusa w 
Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na 
ziemię. 
 Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. 
Rozpoczyna się między 27 listopada a 3 grudnia, kończąc się w dzień Bożego 
Narodzenia. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty litur-
giczne mają kolor fioletowy - kolor pokutny. Codziennie przez okres Adwentu 
odprawiane są Msze św. ku czci Maryi, w czasie których pali się świeca rorat-
nia,  
 Pierwsze ślady istnienia Adwentu pochodzą z Galii i Hiszpanii z IV wie-
ku. Adwent trwał wówczas 3 tygodnie. Łączył się z postem pokarmowym i prak-
tykami ascetycznymi. Wymownym symbolem adwentu jest wieniec i świeca 
adwentowa. Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza 
poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystu-
sa "Światłości Świata". Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas 
doprowadzić stopniowo do prawdziwego "Światła" wschodzącego w Boże Na-
rodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, zwyciężającej śmierć. Wieniec 
adwentowy ma nam przypominać o radosnym czasie przygotowania adwento-
wego do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
 Na wsi  podporządkowanej rytmowi pór roku, pracy i czasu świętowania, 
życie zawsze biegło we wspólnocie. Przy okazji tych spotkań odmawiano mo-
dlitwę różańcową, śpiewano pieśni adwentowe, a także pobożne pieśni o tema-
tyce obyczajowej. W czasie adwentu mężczyźni młócili cepami zboże, żęli 
sieczkę, mielili zboże, łatali stare i robili nowe chodaki, naprawiali uprzęż. Ko-
biety sprzątały chałupy, bieliły ściany, szyły koszule, worki, płachty, przędły 
kądziel. Młode dziewczęta natomiast przygotowywały świąteczne ozdoby izby. 
Dzieci darły pierza, uczyły się kolęd, powinszowań i życzeń świątecznych Mło-
dzież  przygotowywała też szopki i gwiazdy do chodzenia po kolędzie. Robiono 
próby do inscenizacji Herodów lub Jasełek. Nie wolno było również uprawiać 
ziemi, która w tym czasie odpoczywała: Starym i ciekawym zwyczajem była na 
wsi tzw. szara godzina. Pod wieczór, gdy już skończono codzienne zajęcia go-
spodarskie, przed zapaleniem lampy, wszyscy domownicy: dziadkowie, rodzi-
ce, dzieci, zbierali się w najlepiej w pobliżu  dającej przyjemne ciepło kuchen-
nej płyty przy delikatnym trzasku palących się polan Starsi, szczególnie dziad-
kowie, opowiadali dzieciom, wnukom, jak to było dawniej, jakie były tradycje, 
zwyczaje, odmawiano modlitwy .Na Mazowszu i Podlasiu przez cały Adwent, 
rano i wieczorem, wyszedłszy na zewnątrz, grywano na ligawkach, długich 
drewnianych trąbach, nieco wygiętych na końcu, zwanych także trąbami ad-
wentowymi, bo ich dźwięk obwieszczał nastanie czasu przygotowań do świąt 
Bożego Narodzenia.                                                                                        

 Opracował Krzysztof Czerwiński 
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  Słowo "miłość" nie jest jednoznaczne. W książce tej 
świadomie zawężamy zakres znaczenia tego słowa, chodzi 
nam, bowiem o miłość pomiędzy dwiema osobami, które 
różnią się pod względem płci. Wiadomo jednak, że i w takim 
zawężeniu słowo "miłość" posiada jeszcze różne znaczenia i 
nie można myśleć o jakimś jednoznacznym jego używaniu. 
Potrzeba szczegółowej analizy, aby ujawnić w pewnej bodaj 
mierze całe bogactwo rzeczywistości, która bywa oznaczana 
słowem "miłość". Jest to rzeczywistość złożona i wielo-
aspektowa. (T)punkt wyjścia, że miłość jest zawsze jakimś 
wzajemnym odniesieniem osób. To z kolei oparte jest znów na pewnym stosun-
ku do dobra. Każda z osób pozostaje w takim stosunku i obie razem również w 
nim pozostają. To jest punkt wyjścia dla pierwszej części naszej analizy miłości, 
dla analizy metafizycznej. Chodzi w niej również o ogólną charakterystykę miło-
ści pomiędzy kobietą a mężczyzną. Aby jej dokonać, musimy wyróżnić te zasad-
nicze elementy, które się w niej zawierają, zarówno elementy treściowe związa-
ne ze stosunkiem od dobra, jak i elementy strukturalne związane ze wzajemnym 
odniesieniem osób. Elementy te zawierają się we wszelkiej miłości. Tak, więc 
np. we wszelkiej miłości zawiera się upodobanie czy życzliwość. Miłość pomię-
dzy kobietą a mężczyzną Jest jedną z konkretyzacji miłości w ogóle, w której 
owe wspólne elementy miłości zawierają się w sposób specyficzny. Dlatego 
analiza ta została nazwana metafizyczną - słowo "miłość" posiada najwyraźniej 
sens analogiczny. 

 Analiza metafizyczna otworzy nam z kolei drogę do analizy psychologicz-
nej. Miłość kobiety i mężczyzny kształtuje się głęboko w psychice dwojga osób i 
jest związana ze szczególną żywotnością seksualną człowieka. Właściwie, więc 
potrzebna jest analiza psycho - fizjologiczna czy też bio - psychologiczna. Mo-
menty, bio -fizjologiczne zostaną omówione w rozdziale ostatnim ("Seksuologia 
a etyka"). Miłość ludzka, (T) nie sprowadza się nich ani też z nimi się nie utoż-
samia. Gdyby tak było, nie byłaby miłością, chyba tylko w jakimś znaczeniu naj-
szerszym, tak jak mówimy o amor naturalis albo też o miłości kosmicznej, wi-
dząc tę ostatnią we wszystkich dążeniach celowych zachodzących w przyrodzie. 

 Miłość mężczyzny i kobiety jest wzajemnym stosunkiem osób i posiada 
charakter osobowy. Z tym wiąże się najściślej jej głębokie znaczenie etyczne, w 
tym znaczeniu - etycznym - stanowi ona treść największego przykazania Ewan-
gelii. I do tego też znaczenia musi się wreszcie zwrócić i nasza analiza. Przed-
miotem jej będzie wówczas miłość jako cnota, i to największa z cnót, ogarniają-
ca sobą poniekąd całą ich resztę i podnosząca wszystkie na swój własny po-
ziom, odciskająca na nich swój własny profil. Taka trójczłonowa analiza tego, co 
łączy kobietę i mężczyznę, jest nieodzowna, ażeby wśród tej wielości znaczenia, 
jakie kojarzą się ze słowem "miłość", wydobyć stopniowo to znaczenie, o które 
nam właściwie chodzi. 

 

Karol Wojtyła „Miłość i odpowiedzialność”  

Karol Wojtyła „Miłość i odpowiedzialność” Przygotowała Agata Trojanowska 



 

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików 
 Wiele osób odkryło, że ma dużo wspólnych cech wskutek wychowywania się 
w domu, gdzie nadużywano alkoholu. Dzieci pijących problemowo rodziców są 
świadkami i często ofiarami przemocy, doświadczając wielu psychicznych i fizycz-
nych urazów. Sytuacja ta sprzyja tworzeniu się obronnych postaw życiowych słu-
żących temu, aby przetrwać w nienaturalnie trudnych warunkach. Psychologia wy-
mienia 5 typów modelowych postaw obronnych dzieci w rodzinie z problemem al-
koholowym: 
Bohater rodziny poświęca się dla rodziny, przejmując obowiązki dorosłych. Jest 

nadodpowiedzialny, nie myśli o własnych potrzebach , nie stwarza problemów 
wychowawczych. Wyrośnie z niego perfekcjonista, który nie umie się bawić, 
wypoczywać ani cieszyć swoimi osiągnięciami. 

Wspomagacz chroni pijącego rodzica przed konsekwencjami picia, usprawiedliwia 
go, szuka sposobów na ograniczenie picia. Jako dorosły przeważnie wiąże się 
z osobą uzależnioną, która potrzebuje jego opieki. 

Kozioł ofiarny obarczany jest winą za problemy rodziny. Próbuje odwrócić swoim 
złym zachowaniem uwagę rodziny od problemu picia i zwrócić ją na siebie. Źle 
się uczy, wagaruje,  Wcześnie sięga po alkohol, narkotyki, może mieć proble-
my z prawem. Często popada w uzależnienie. 

Maskotka, często najmłodsze, ukochane dziecko w rodzinie wykorzystywane jest 
przez nią do uspokajania pijącego rodzica, wyciągania od niego pieniędzy itp. 
Rola ta wymaga udawania, robienia dobrej miny do złej gry. W dorosłym życiu 
będzie człowiekiem  wykorzystującym innych, odciętym od swoich emocji. 

Dziecko we mgle, ucieka w świat własnych fantazji, lektur, marzeń, gier kompute-
rowych. Nie sprawia kłopotów wychowawczych. W sytuacjach narastającego 
napięcia izoluje lub zaprzecza rzeczywistości. Gdy dorośnie, w trudnych sytu-
acjach może uciekać w alkohol, leki, narkotyki. Będzie miało problem z budo-
waniem i utrzymaniem bliskich związków z innymi ludźmi. 

 Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym  nauczyły się żyć według zasa-
dy: Nie mów – Nie ufaj – Nie czuj. Jako dorośli DDA zaczynają odczuwać izolację, 
trudności w kontaktach z ludźmi, w szczególności z autorytetami. Chroniąc siebie, 
dbają o to, by zadowolić innych nawet kosztem zatracenia swojej tożsamości. Mi-
mo to, każdą krytykę traktują jako zagrożenie. Wykształcili osobowość zależną, 
przerażoną możliwością, że może zostać opuszczona. Gotowi są zrobić wszystko, 
żeby utrzymać jakiś związek i nie narazić się na emocjonalne odrzucenie.  
 Nauczyli się wypierać uczucia jako dzieci i nie okazywać ich jako osoby do-
rosłe. W wyniku tego nie odróżniają miłości od litości. Nastawieni na obronę, uza-
leżnieni są od stałego napięcia we wszystkich sprawach, przedkładając ciągłe po-
rażki nad korzystne związki. Jednym słowem DDA nie umieją cieszyć się życiem. 
Poprzez regularne chodzenie na mityngi DDA dojdą do właściwego zrozumienia 
alkoholizmu rodziców, choroby, którą się zarazili będąc dziećmi i która nadal ich 
dotyka. Kiedy nastąpi zaakceptowanie choroby, można spojrzeć na swoich rodzi-
ców i na siebie jako na współofiary, uwolnić się od wstydu i oskarżania. Pomaga w 
tym program Dwunastu Kroków. Mityngi DDA w Płocku odbywają się w Punkcie 
Konsultacyjnym Monar przy al. Kilińskiego 6a, tel.24 3645412.  
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Ewa Dąbrowska 
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Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.  

Nie liczy się, co robimy ani ile robimy,  
lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.   

Matka Teresa z Kalkuty  

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 - poniedziałek i środa 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 poniedzia-
łek i środę) 

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

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1830   

Schola - poniedziałek 1730 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej  Mszy św.   

Tel. plebania - 24264 45 58, 507119511 



 

 

 Zakończony został kolejny etap przygotowawczy 
do budowy domu parafialnego i plebani. Wydział Bu-
dowlany i Zabytków Sakralnych Kurii Diecezjalnej za-
twierdził koncepcję przygotowaną przez architekta pana 
Lecha . Następny etap do zgromadzenie wszystkich 
potrzebnych pozwoleń. W następnym roku w okresie 
wiosennym powinnyśmy rozpocząć prace budowlane.  
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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 12/73 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie zapraszam w so-
botę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii z Rogozina: 
- z ulicy Morelowej (cała) na 1 grudnia.   

-  z ulicy Kwiatowej na 8 grudnia,  

- z ulicy Wiosennej I na 15 grudnia (od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Sło-
neczną), 

- z ulicy Wiosennej (II część, do końca ulicy) na  22 grudnia,  
- Akacjowej (cała) na 29 grudnia.   

 W okresie Adwentu ze względu na szczególny 
charakter czasu zrezygnujemy z kompozycji kwiatowej 
przy ołtarzu. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozu-
mienie potrzeb i za dobrowolne włączenie się w „akcję 
sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ. 

Ks. Proboszcz 

 Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w prace konserwacyj-
ne drzwi zewnętrznych w wejściu głównym. Szczególnie panom J. Balskiemu i 
R. Gralewskiemu oraz osobom, które ich wspierały.  

 Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci na 2 grudnia na Mszę św. o 
godz. 930 z okazji wizyty szczególnego Gościa. Taką wizytę składa nam taka 
ważna osobistość tylko jeden raz do roku. A więc warto tej okazji nie przegapić. 

Medaliki dla dzieci, które przystąpią 12 maja 2013 r. do I Ko-
munii św. zostaną poświęcone 9 grudnia na Mszy św. o 
godz. 930. Zapraszam więc uczniów klas II. Spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych w tym miesiącu będzie zastą-
pione poprzez udział Państwa w rekolekcjach adwentowych,  
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Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Sob. 1   1800 msza św. 

Nd. 2 I NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św. ODWIEDZINY ŚW. MIKO-

ŁAJA 

1130 msza św.  

Po.-Śr. 5-10   1800 msze św. - RORATNIA 

Pi. 7   I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św.  

Sob. 8  UROCZYSTOŚĆ NIEPO-
KALANEGO POCZĘCIA 

1800 msza św.  

Nd. 9 II NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. i Śr. 10,12   1800 msze św.- RORATNIA 

Czw.-Sob. 13-15    1800 msze św. 

Nd. 16 III NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Śr. 17, 19   1800 msze św. - RORATNIA 

Sob. 22  ROZPOCZĘCIE  

REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 

1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 23 IV NIEDZIELA  

ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  

REKOLEKCJI 

930 msza św.   

1130 msza św. 

Po. 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 

2400 msza św. 

Wt.-Śr. 25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   

1130 msza św.  

Czw.-Pi. 27-28  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

700 msze św.  

Nd. 30 ŚWIĘTEJ  
RODZINY 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZO-
WEGO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 

DzieńDzieńDzieńDzień    

     

Sob. 29   1800 msza św.  


