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 Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczę refleksji  
nad cudem, który wydarzył się w grudniową noc w Betlejem oraz 
doświadczenia jego mocy w codziennym Ŝyciu. 

 Niech magia wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.  

 Niech kaŜda chwila świąt będzie dzieleniem się miłością,  

 a Nowy Rok obdarzy pomyślnością, zdrowiem i szczęściem.  

 śyczę BoŜego Błogosławieństwa na kaŜdy dzień  
 Nowego Roku 2013.  

  

Z całej duszy dziękuję Państwu za wszelkie dobro okazywane 
niezmiennie naszej Parafii. 

ks. dr Janusz Wiśniewskiks. dr Janusz Wiśniewskiks. dr Janusz Wiśniewskiks. dr Janusz Wiśniewski    
/Proboszcz//Proboszcz//Proboszcz//Proboszcz/    

Jest w moim kraju zwyczaj, 

Że w dzień wigilijny, 

Przy wejściu pierwszej gwiazdy 

wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego  

łamią chleb biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia w 

tym chlebie… 

C.K. Norwid 
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Nawróceni - Fryderyk Chopin 

 

 
 
 Fryderyk Franciszek Chopin, syn Polki i Francuza, urodził się w lutym lub mar-
cu 1810 roku w Żelazowej Woli w Księstwie Warszawskim. Był jednym z najważniej-
szych i najbardziej znanych polskich kompozytorów romantycznych, pianistą, zwa-
nym poetą fortepianu. Naukę gry rozpoczął w wieku pięciu lat, pierwsze kompozycje 
powstały przed jego siódmymi urodzinami. Jako ośmiolatek zagrał swój pierwszy 
koncert publiczny w Pałacu Kaznowskich. Jego nieodłącznie powiązane z muzyką 
życie było pełne sukcesów; był nie tylko świetnym kompozytorem, miał też talent 
literacki, aktorski, malarski. Jego muzyka zachwycała i nadal zachwyca ludzi na ca-
łym świecie, ma też wymiar patriotyczny- Polonezy i Mazurki uważane są za synoni-
my polskości.  

 Rodzina Chopina była liczna i kochająca się. Największy wpływ na młodego 
Fryderyka miała utalentowana muzycznie matka. Atmosfera panująca w domu była 
przyjazna, pełna ciepła i troski o każdego członka rodziny. Jego rodzice byli bardzo 
pobożnymi, głęboko wierzącymi katolikami i starali się zaszczepić w synu swoją wia-
rę. Przebywając w domu, Fryderyk przyjmował ich wartości i poglądy, jednakże po 
wyjeździe za granicę, gdzie przebywał w środowisku, w którym Bóg nie istniał lub 
znajdował się na ostatnim miejscu w hierarchii, jego wiara zaczęła zanikać. Wraz 
z przyjemnościami dorosłego życie: romanse, podróże, koncerty i wesołe biesiady, 
Chopin zaczął bardzo oddalać się od Boga. Ostatnie lata jego życia naznaczone były 
chorobą, jednak nawet  kłopoty zdrowotne nie wywoływały w kompozytorze refleksji 
religijnych. Jego przyjaciel, ksiądz Jełowicki, w następujący sposób opisuje ówcze-
sny stan ducha Fryderyka: "Miał on niewielu dobrych przyjaciół, a złych - to jest bez 
wiary - bardzo wielu; ci zwłaszcza byli jego czcicielami. A triumfy jego w sztuce 
najwnikliwszej zagłuszały mu w sercu Ducha Świętego. Pobożność, którą z łona 
matki Polki wyssał, była mu już tylko rodzinnym wspomnieniem. A bezbożność towa-
rzyszów i towarzyszek jego lat ostatnich wsiąkała coraz bardziej w chwytny umysł 
jego i na duszy jego, jak chmurą ołowianą, osiadała zwątpieniem. I tylko już mocą 
wykwintnej przyzwoitości jego się stawało, że się nie naśmiewał głośno z rzeczy 
świętych, że jeszcze nie szydził. W takim opłakanym stanie schwyciła go śmiertelna 
choroba piersiowa" 

 Pomimo licznych prób przekonania Fryderyka, aby przyjął sakramenty, cho-
ciażby ze względu na swoją matkę, ustawicznie odmawiał, tłumacząc, że ich nie ro-
zumie. W czasie kilkudniowej agonii Chopina jego przyjaciel wraz z innymi ludźmi 
modlił się za niego, przede wszystkim o jego pojednanie z Bogiem. Dopiero, gdy 
Chopin był bliski śmierci, nastąpiła w nim przemiana. Podczas porannego spotkania 
z księdzem zgodził się "oddać swoją duszę". W czasie kolejnych czterech dni po-
przedzających śmierć Muzyk czuł ogromną potrzebę mówienia o Bogu, o jego miło-
sierdziu, wielokrotnie wyrażał swoją wdzięczność wobec Boga. Opowiadał o tęskno-
cie za Bogiem i pragnieniu spotkania z Nim. Nie bał się śmierci i sam pocieszał swo-
ich bliskich słowami: "Siostro moja kochana, nie płacz, nie płaczcie moi przyjaciele. 
Jam szczęśliwy. Czuję, że umieram! Módlcie się za mnie. Do zobaczenia w Niebie 
(2) Już mi Bóg przebaczył, już mnie woła do siebie (2) On mnie oczyszcza. O jak-
że dobry jest Bóg, że mnie na tym świecie karze!". Zmarł w wieku 39 lat w 1849 ro-
ku, a jego ostatnie słowa brzmiały: "Jestem już u źródeł Szczęścia". 

 
Monika Sowińska 
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Zazwyczaj przez współczucie rozumiemy uczucia czułości i żalu od-

czuwane wobec czyjegoś cierpienia czy bólu. Św. Paweł podkreślał, że współ-
czucie to „śmiech z tymi, którzy się śmieją i płacz z tymi, którzy płaczą” i łączył 
wartość współczucia z ideą dzielenia się. W takim znaczeniu współczujemy wte-
dy, kiedy emocje innych odbijają się  w naszym wnętrzu i w pewnym sensie tak-
że my ich doświadczamy. W pewnym sensie, ponieważ całkowita identyfikacja z 
innym człowiekiem nie jest możliwa, gdyż nasza indywidualność nie pozwala 
nam przyjąć w całości  uczuć czy przeżyć innych. Proces nauki współczucia: 
PIERWSZY KROK – zrozumienie samych uczuć, nauka współczucia zaczyna 
się, kiedy dzieci zaczynają rozpoznawać uczucia.  DRUGI KROK – kontrolowa-
nie naszych emocji. Daniel Goleman, propagator Inteligencji Emocjonalnej, twier-
dzi, że „być może nie ma bardziej podstawowej zdolności psychologicznej niż 
zdolność oparcia się impulsowi”. Dzieci     mają małą zdolność 
”powstrzymywania się” i odczekania przez jakiś czas, zanim ich życzenia zosta-
ną spełnione. Należy powoli uczyć je kontrolowania natężenia wyrażania swoich 
uczuć. TRZECI KROK – motywacja, budzenie czystej ciekawości i odrzucenie 
pasywności; CZWARTY KROK – rozpoznawanie emocji innych, empatia, 
„wchodzenie w czyjąś skórę” i odczuwanie tak jak on; PIĄTY KROK – kontrolo-
wanie relacji z innymi, ostatnim krokiem na drodze do zrozumienia współczucia 
będzie dopasowanie naszych czynów do potrzeb innych. 
 Oglądając z dzieckiem film  w kinie lub telewizji, zwróćmy jego uwagę na 
gesty, mimikę bohaterów, wyrażające nawet najsubtelniejsze odcienie uczuć.  

Koń i osioł  

Pewien człowiek miał konia i osła. Kiedyś, podążając  drogą w ogromnym upale, 
osioł rzekł do konia: 
 - Przyjacielu, jeżeli nie chcesz, bym umarł, proszę, ulżyj mi trochę i odciąż mnie. 
Rzeczywiście, osioł był okropnie obładowany, podczas gdy koń miał na sobie 
jedynie uprząż. Koń udał, że nie słyszy. Osioł błagał go i nalegał: 
- Jesteś wielki i silny, dla ciebie będzie to drobnostka! 
Ale koń z lekceważeniem odniósł się do jego prośby. W rezultacie wyczerpany 
dźwiganiem osioł padł na ziemię i wyzionął ducha. Wówczas pan złożył cały ła-
dunek na grzbiet konia, dodając do niego ciężką skórę osła. 
- O, ja biedny! – jęknął koń. 
-  Za to, że odmówiłem niesienia małego ładunku, muszę teraz dźwigać wszyst-
ko, w tym skórę mojego towarzysza! 
 Egoizm konia, który odmówił osłu pomocy, zwrócił się przeciwko niemu. 
Czy przychodzą nam do głowy sytuacje z życia codziennego, w których niewraż-
liwość lub obojętność wobec  bliźniego pociągnęły za sobą przykre konsekwen-
cje? Czy tym, co zawsze stanowiło siłę człowieka, nie jest właśnie zdolność do 
życia w społeczeństwie, wzajemne pomaganie sobie, a nie samotne zmaganie 
się z trudami życia? 

Na podstawie Bajek filozoficznych. Jak żyć razem M. Piquemala,  
Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci: szacunku, tolerancji,  

wytrwałości2? Wydaw. Jedność oprac. B. Kapowicka 
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 Od Bożego Narodzenia w polskich parafiach trwają odwiedziny 
duszpasterskie, zwane kolędą. Kolęda to: liturgiczne nabożeństwo w 
domu rodzinnym pod przewodnictwem kapłana, wstawiennicza modli-

twa do Pana Boga o uchronienie rodziny od zła wszelakiego, szczególny wyraz 
wyznania wiary, Boże błogosławieństwo na Nowy Rok. 

 Błogosławieństwo rodzin i poświęcenie domów ma w Kościele długą trady-
cję. Polecał je św. Atanazy już w III wieku. Pierwsze wzmianki o kolędowaniu 
znajdujemy w dokumencie Gelasianum z V wieku. Z Ewangelii wiemy, że Pan 
Jezus wielokrotnie nawiedzał domy swoich uczniów i przyjaciół, przynosząc im 
łaskę i błogosławieństwo, pokój, nadzieję i radość. Chrystus polecił swoim 77 
uczniom, aby szli do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamie-
rzał. Papieskie pielgrzymki po całym świecie, to papieskie kolędowanie. Jan Pa-
weł II odbył 104 pielgrzymki, czyli odwiedziny duszpasterskie w ponad stu krajach 
globu ziemskiego. Zgodnie z kan. 529 Kodeksu Prawa Kanonicznego proboszcz 
wraz ze swoimi współpracownikami zobowiązany jest co roku złożyć wizytę dusz-
pasterską w każdej rodzinie swojej parafii. 

 Praktyczne uwagi o nabożeństwie kolędowym: wodę święconą można ode-
brać w kościele, przy furtce ogrodzenia lub przed drzwiami mieszkania kapłana 
wita, a potem żegna przedstawiciel rodziny, stół nakryty jest białym obrusem, na 
stole krzyż, zapalone świece, naczynie ze święconą wodą i kropidło, wszyscy do-
mownicy czynnie uczestniczą w modlitwach i w pieśniach, na czas kolędy wyłą-
czone są telewizory i radia, psy i koty - zamknięte w pomieszczeniach gospodar-
czych lub piwnicach. Bardzo proszę Szanownych Parafian: nie powinno się nabo-
żeństwa kolędowego przeżywać tylko w dresach, w skarpetkach - bez obuwia na 
nogach. Dołóżmy wszelkich starań, aby podczas kolędy była obecna cała rodzina 
w komplecie. Odwiedziny duszpasterskie przeżyjmy w duchu bożonarodzeniowej 
radości, głębokiej modlitwy i serdecznej rozmowy ze swoim duszpasterzem. 

Niech błogosławieństwo kolędowe: 

* chroni Państwa domy od wszelkiego zła i nieszczęścia, 

* niech uświęci i zjednoczy Wasze Rodziny, 

* niech napełni Was łaską, miłością i pokojem, 

* niech Was umocni do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej 
zasad. 

Na błogosławione dni kolędowe oraz na każdy dzień Roku Pańskiego 2013 skła-
dam życzenia słowami Aarona, pierwszego Arcykapłana Starego Testamentu: 

Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swoje 
nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i 
obdarzy Was pokojem.  Do zobaczenia w Państwa Kościołach Domowych. 

Szczęść Wam Boże !  

KOLĘDA - HISTORIA I CELE  

Ks. J. Wiśniewski 
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 Późną wiosną w 1930 roku siostra 
Faustyna przyjechała do naszego mia-
sta Płocka, aby pracować w sanktu-
arium. Pewnego zimowego wieczoru, 
dokładnie 22 lutego 1931 roku, w nie-
dzielę, zobaczyła Pana Jezusa. Był w jej 
pokoju. Ubrany w białą szatę jedną ręką 
błogosławił, a drugą dotykał szaty na 
swojej piersi. Z uchylenia szaty wycho-
dziły dwa wielkie promienie, jeden w 
kolorze czerwonym, drugi był blady. Po-
wiedział do niej, by namalowała obraz, 
według tego co zobaczyła. Obraz ten 
miał mieć podpis „Jezu, ufam Tobie”. 
Potem Jezus ukazał się Faustynie jesz-
cze kilka razy. Cały czas mówił o swoim 
wielkim miłosierdziu. On bardzo chce, by 
ludzie poszli do nieba, nawet największy 
grzesznik ma szansę zawitać w niebie, 
wystarczy tylko uwierzyć w Boże Miło-
sierdzie. Oprócz tego Jezus powiedział 
Faustynie, że ma zostać jego sekretarką. Jej zadaniem było głoszenie miłosierdzia 
Boga i zachęcanie do przychodzenia do Niego. Pan Bóg zlecił Helenie trudną mi-
sję do wykonania, której w ogóle się nie spodziewała, bała się, że nie da sobie z 
tym rady. Wiązało się z tym wiele trudności, bowiem nie wszyscy chcieli wierzyć w 
to, że siostra widziała Jezusa. Wielu ludzi zazdrościło jej tego, że była prostą sio-
strą zakonną, a miała rozmawiać z biskupami o tym, co mówi jej Bóg. Miała też 
słabe zdrowie. Wydawało się jej więc, że to zadanie ją przerasta. Pan Jezus nie 
zostawił jej jednak samej. Jeśli Bóg zleca nam jakieś zadanie, nie żąda od nas rze-
czy niemożliwych. Najważniejsze jest zgodzić się na propozycję Boga i zaangażo-
wać swoje wszystkie siły. On uzupełni braki i nigdy nie zostawi nas bez pomocy. 

Zadanie. Przeczytaj w Piśmie Świętym słowa Pana Jezusa, w których zapewniał 
świętego Pawła Apostoła o swej pomocy. Znajdziesz je w Dziejach Apostolskich w 
rozdziale 18, w wersetach 9 i 10. 

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

Święta Maria Faustyna Kowalska 

Sekretarka Jezusa  
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Uzależnienia a wolność 
     Być człowiekiem to być kimś wolnym, zdolnym do podejmowania decyzji. W 
praktyce oznacza to zdolność wybierania między tym, co w danej sytuacji jest 
wartościowsze, a tym, co łatwiejsze, czy co czyni większość ludzi w danym środo-
wisku. 
     Od początku swojej historii człowiek przekonuje się, że jego zdolność dokony-
wania wyborów jest wyznacznikiem jego wyjątkowości, ale też źródłem poważ-
nych zagrożeń. Nawet decyzje podejmowane w sposób zamierzony i dobrowolny 
mogą prowadzić do wyborów błędnych lub bardzo szkodliwych. 
     Zdolność podejmowania decyzji dojrzałych i odpowiedzialnych ogranicza to 
wszystko, co niszczy ludzką świadomość i wolność. Osoby dotknięte różnego 
rodzaju uzależnieniami (alkohol, narkotyki, papierosy, jedzenie, seks, agresja, lęk, 
pieniądze, hazard, praca, władza, telewizja, komputer itp.) tracą  wolność wyboru. 
Człowiek uzależniony podlega wszystkim uwarunkowaniom, które ograni-
czają lub zupełnie paraliżują jego zdolność do podejmowania dojrzałych 
decyzji. Problemy z podejmowaniem racjonalnych decyzji nie zaczynają się w 
zaawansowanej fazie choroby, ale pojawiają się już w fazie wchodzenia w uzależ-
nienia i nałogi. Wkraczanie na drogę uzależnień nie jest bowiem nigdy sprawą 
przypadku. Przeciwnie, sięganie po alkohol, narkotyk lub inne substancje psycho-
tropowe to skutek kierowania się filozofią doraźnej przyjemności. Każde uza-
leżnienie jest dążeniem do iluzorycznego szczęścia i pojawia się tam, gdzie bra-
kuje szczęścia rzeczywistego. Uzależniony to zatem ktoś, kto ma najpierw pro-
blem z życiem i z osobistą dojrzałością, a dopiero później z nadużywaniem sub-
stancji psychotropowych czy popadaniem w inne nałogi. Każdy uzależniony to 
ktoś, kto ciągle oszukuje samego siebie, że panuje nad nałogiem. Nawet wtedy, 
gdy zniszczył już swoje zdrowie, stracił pracę, doprowadził do rozpadu swojej ro-
dziny, w dalszym ciągu jest subiektywnie przekonany, że w każdym momencie 
może przestać sięgać po tę substancję, jeśli tylko uzna to za stosowne. To prze-
konanie jest silniejsze niż śmierć. Ponad 90% alkoholików i narkomanów oszuku-
je się tak długo, aż umrze. System nałogowego oszukiwania samego siebie 
jest tak silny, że logiczna dyskusja z uzależnionym nie jest w ogóle możliwa. 
Z powodu ograniczenia wolności i świadomości człowiek uzależniony nie może  
sam sobie pomóc. Powstrzymanie choroby i uratowanie od śmierci jest możliwe, 
gdy pomoc nadejdzie z zewnątrz.  
 Ludzie z najbliższego otoczenia poprzez lekturę fachowych publikacji oraz 
rozmowę z terapeutą uzależnień powinni dobrze poznać sytuację chorego i me-
chanizmy uzależnień, poprosić o pomoc odpowiednie instytucje i włączyć się w 
ruch samopomocy. Tam nauczą się stosować wobec chorego mądrą miłość, zwa-
ną w tym środowisku twardą miłością. Polega ona na stosowaniu zasady: ty ule-
gasz uzależnieniom, ty ponosisz wszelkie konsekwencje twoich zachowań i cier-
pisz. Młodzi ludzie mogą uczyć się wolności tylko wtedy, kiedy żyją wśród 
dorosłych, którzy w dojrzały sposób posługują się własną wolnością. 

 
Na podstawie artykułu ks. Marka Dziewieckiego 

Opracowała Ewa Dąbrowska 
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Odeszły 
Napiętnowanie społeczne, odrzucenie, wzgarda, wyszydzanieU 
jeszcze większa gama negatywnych reakcji społecznych dotyka 
kobiet, które, tak jak wielu innych ludzi, pragnie szczęśliwego życia 
w zgodzie z samą sobą, ze swoimi wartościami, kobiet pragnących 

miłości i akceptacji. Dlaczego normalne, kochające, często wierzące kobiety 
zostały tak bezceremonialnie wyrzucone poza nawias społeczny? 
Ponieważ nie chciały spędzić swojego krótkiego życia w samotności i cichym 
cierpieniu. Ponieważ ośmieliły się odejść od mężczyzny, który o nie nie dbał, z 
którym nie były szczęśliwe. Pragnęły ofiarować swoją miłość osobie, która po-
trafi ją przyjąć- zawiodły się jednak tragicznie. Z jakimi komentarzami spotyka 
się taka kobieta? Szyderczymi, potępiającymi, na przykład: Zachciało jej się 
wolności", "Jak chciała robić karierę, to po co zakładała rodzinę" ”. Czy faktycz-
nie zgłupiała, nie chciała, czy jest nie normalna? 
Czy tak samo nazwany by został mężczyzna, który zostawia swoją żonę i dzie-
ci? Gdy się zastanowić, w swoim otoczeniu każdy z nas znajdzie kobiety- bli-
skie i dalekie- samotnie wychowujące dzieci. Czy to był ich własny wybór? Nie 
zawsze. Częściej to mężczyzna, z różnych powodów, opuszcza swoją rodzinę. 
Czy on również doświadcza odrzucenia i potępienia? Dużo rzadziej. Podczas 
gdy kobietę się piętnuje, mężczyznę za to samo przewinienie się usprawiedli-
wia  i współczuje się mu.  
Podczas rozmów o nim używa się argumentów typu: „ Zakochał się i nie chciał 
jej oszukiwać”, „To go przerosło”, „Ona go ograniczała”. Czy oznacza to, że za 
rozpad małżeństwa zawsze winna jest kobieta, bez względu na to, czy to ona 
podejmuje tę trudną decyzję, czy to on postanawia ją opuścić?  
Przecież w związkach jest podobna liczba nieszczęśliwych kobiet i mężczyzn. 
Jednak kobiety zdecydowanie rzadziej decydują się na ostateczny krok. Latami 
potrafią trwać w związku dla dobra rodziny, z miłości do dzieci. W przekonaniu, 
że to głównie na nich spoczywa odpowiedzialność wobec potomstwa, ich wy-
chowanie i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. 
Odchodzą, uciekają dopiero wówczas, gdy ich frustracja, poczucie klęski czy 
mocny brak uczuć sięga  zenitu. Nie obarczają nikogo winą, gdyż nie odcho-
dzą od złych mężów, przemocy, zdradyU Odchodzą, gdyż nie są w stanie dłu-
żej tak żyć. Mimo to ogół społeczeństwa je potępia.  
Ewangelia według św. Jana. Rozdział 8. Nie mamy tu przyzwolenia na grzech. 
Jezus poleca owej kobiecie, aby „odtąd już nie grzeszyła”. Jednakże nie ma 
też przyzwolenia na linczowanie grzesznika przez innych grzeszników. Ten, 
kto został przyłapany, miałby być ukamienowany przez tych, którzy przyłapać 
się nie dali?  W nauczaniu Mistrza z Nazaretu. Nie ma miejsca na taką hipokry-
zję nie ma. Niech się nikomu nie wydaje, że jest bezgrzeszny i ma prawo potę-
piać innych. Św. Paweł nie pozostawia nam złudzeń, pisząc: „Wszyscy zgrze-
szyli, nie ma ani jednego, który by dobrze czynił”.  
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 Z wielką ciekawością wybrałem się na film Władysława Pasi-
kowskiego „Pokłosie”. Na reżysera spadła lawina krytyki 
„prawdziwych Polaków”. Kiedy na internetowych forach wyczytałem, 
że jest to film „antypolski, dzielący Polaków, zakłamany, obrażający naród pol-
ski, zohydzający Polakom ich ojczyznę i historię”, postanowiłem, czym prędzej 
pobiec do kina, w dniu premiery. 
 Cóż takiego oburza tych „prawdziwych Polaków”? Inspiracją do powstania 
filmu były, jak sam reżyser przyznaje, wydarzenia w Jedwabnem. Film nie jest 
jednak dokumentem historycznym, ani nie rekonstruuje tamtych wydarzeń, gdzie 
miejscowi Żydzi zostali spaleni żywcem przez swoich sąsiadów, Polaków. Obraz 
Pasikowskiego jest sensacyjnym dramatem, dziejącym się w bliżej nieokreślonej 
wsi.  Ukazuje tragiczne losy dwójki braci, próbujących ratować pamięć, godność 
i nagrobki dawnych żydowskich współmieszkańców. Bracia przy okazji odkrywa-
ją tragiczną prawdę z czasów wojny i mord, jakiego dopuścili się ich krewni i są-
siedzi. Historia dla braci, wspieranych jedynie przez starego proboszcza, którzy 
mają przeciwko sobie całą wieś, kończy się tragicznie. Ale prawda w końcu wy-
chodzi na światło dzienne.  
 Film Pasikowskiego nie jest jakimś wybitnym dziełem, ale jest filmem waż-
nym, który trzeba zobaczyć. Andrzej Wajda i Roman Polański, mówią o Pasi-
kowskim, że zrobił film odważny. Zastanawiam się przekornie, dlaczego odważ-
ny?  Czy dlatego, że pokazał inną, ciemniejszą stronę naszej historii, wstydliwą i 
skrywaną.  Wojna to nie tylko bohaterscy obrońcy Westerplatte. „Ten film jest 
naszym rachunkiem sumienia, który powinniśmy dokonać po wyjściu z kina” – 
mówił w prasie Władysław Pasikowski. Pokazanie tamtej prawdy, która wydarzy-
ła się w Jedwabnem i kilku innych miejscach, w niczym nie umniejsza naszej 
historii. Po okupowanej polskiej ziemi nie chodziły tylko anioły z biało-
czerwonymi opaskami na rękach. Wojna budziła demony, rodziła szmalcowni-
ków, którzy wydawali Żydów za pieniądze, albo ze strachu. Jedni ratowali ży-
dowskich sąsiadów, drudzy ich wydawali gestapowcom, albo nieraz mordowali 
sami, często z powodów materialnych Ukrywanie tej historii, udawanie, że jej nie 
było, nie spowoduje, że ta historia będzie inna, że się zmieni. Mogą się co naj-
wyżej zmienić podręczniki do historii, ale nie sama historia. Pokazanie tej bole-
snej prawdy nie zmieni jednak historycznych zasług setek tysięcy Polaków.  
Skoro mowa o filmie, to warto w tym miejscu przypomnieć również inną, niedaw-
ną produkcję, ubiegłorocznego polskiego kandydata do Oscara, czyli „W ciem-
ności” Agnieszki Holland. Prawdziwa historia Leopolda Sochy, Polaka ze Lwo-
wa, drobnego cwaniaczka, pracownika miejskich kanałów, który początkowo 
zwietrzył dobry interes w ukrywaniu Żydów w kanałach za pieniądze. Kiedy nie 
mieli, czym płacić, narażając na śmieć siebie i swoją rodzinę, Poldek Socha 
ukrywał i sam utrzymywał uciekinierów z getta, aż do końca wojny.  
 Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem 
uhonorował do tej pory Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata blisko 25 
tysięcy osób, za bezinteresowną pomoc Żydom podczas holocaustu. Wśród 
nich, najwięcej, bo prawie 6,5 tysiąca stanowią Polacy.  
 

 

Moje trzy grosze 77. 

Andrzej Wiśniewski 
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Krzysztof Czerwińskii 

Spacerkiem po okolicy parafii7 

 Przeglądając aktualne dane demograficzne dotyczące liczby mieszkań-
ców miejscowości  wchodzących w skład naszej parafii oraz sąsiednich, można 
stwierdzić, że stosunkowo szybko wzrasta tu liczba mieszkańców. Jest to pozy-
tywne zjawisko – z naszego punktu widzenia pozytywne - spowodowane w du-
żej mierze atrakcyjnym podmiejskim położeniem. Obecnie  Stróżewko liczy 415 
mieszkańców, Stare Boryszewo 205, Rogozino 1048, Nowe Boryszewo 450, 
Kostrogaj 194, Brochocin 318, Brochocinek 148, Dźwieżno 138. Ludzie coraz 
częściej osiedlają się na terenach podmiejskich, przenosząc się z miasta i cho-
ciaż tutaj standard życia wciąż odbiega od miejskiego, to przyciągają inne walo-
ry. Zmienia się też przekrój społeczny naszych wsi, rolnicy stopniowo stają się 
mniejszością w tym środowisku, a ich nowi sąsiedzi to ludzie o często wysokiej 
pozycji społecznej, posiadający takie atrybuty, jak wysokie wykształcenie, dobry 
zawód, ponadprzeciętne dochody, zakres władzy czy styl życia.  
 Interesujące jest także zjawisko migracji na teren podmiejski (a nie do 
miasta) ludzi z odległych wsi, aby łatwiej docierać do pracy, do szkoły, do ośrod-
ków sportu czy kultury U Współcześni mieszkańcy wsi, nie tylko mazowieckiej, 
w przytłaczającej większości niewiele wiedzą o dziejach swoich miejscowości 
oraz zasobach kultury materialnej usytuowanych w najbliższym otoczeniu. Skut-
kuje to często pogłębieniem chaosu w przestrzeni kulturowej i marnowaniem 
zachowanego po poprzednich pokoleniach potencjału. Dla przybliżenia historii 
tego miejsca - zwłaszcza nowym mieszkańcom - można polecić lekturę akt kapi-
tulnych Płockiej Bazyliki Katedralnej. Znajdujemy tam zajmujący, szczegółowy 
opis wsi i folwarku Rogozino, należącego do kanoników płockich uczyniony w 
roku 1775 . Wówczas było tu 81 mieszkańców, wszyscy gospodarze wymienieni 
są z nazwiska i nie bez satysfakcji należy podkreślić, iż potomkowie niektórych 
mieszkają tu do dziś.  
Poniżej fragment opisu: 
„Chałup w tey wsi znajduje się numero czternaście, z tych dziewięć dobrych 
sześć wcale złych.  Wieś Rogozino. Fundusz J. W. Jmci X. Rokitnickiego, (..) ta 
wieś leży w woiewodztwie y powiecie Płockim parafij Iemielnickiey, od Płocka 
jest o milę  iednę. We wsi na wschód słońca stoi folwark szczytem iednym na 
pułnoc drugim na południe, do którego wchodząc są drzwi na biegunach z za-
patką drewnianą. 2. Znayduią się jeszcze dwie sadzawki, te obydwie próżne, 
ryb w nich nie masz, iedna zarosła zielskiem. Boru na tey wsi nie masz, tylko 
chruściki y temi wysustentować się na opał nie można. (2) Za tym zawarciem 
iest browar nowo postawiony za teraźniejszego possessora, w którym robią piwo 
y gorzałkę na karczmę w teyże wsi będącą; ten trunek daie żyd i płaci na dwor 
dwieście piędziesiąt złotych polskich. Ta karczma nowo wystawiona, za teraź-
niejszego possessora.” 
 I jak tu nie zachęcać do powrotu do historii? Nie myślmy tu o karczmie (bo 
ta więcej złego niż dobrego przynosiła), ale taki mały ekologiczny wiejski browar 
być może „uatrakcyjniłby” zarówno miejsce, jak i  dłużący się czas oczekiwania 
mieszkańców na kanalizację, drogi, chodniki czy choćby lampy uliczneU  
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Nowy rok nadjeżdża bielą pierwszej sanny 
jeszcze do nikogo zaadresowany. 

Jeszcze w swe ramiona wziął nie całą ziemię,  

Jeszcze świat ma prawo wypić łyk szampana 

droga jego nie jest zapisana. 
           

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 powsze-
dni - 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  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

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 

Anna Jantar 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
Nr 1/74 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
 - Słonecznej (numery parzyste) na 5 stycznia,  
- Słonecznej (numery nieparzyste) na 12 stycznia, 
- Klonowej na 19 stycznia,   
- Jaśminowej (I część)  na 26 stycznia,  
- Jaśminowej (II część) na 2 lutego,  
Jeżeli istnieje możliwość, to prosiłbym o zadbanie o kompozycję kwiatową przed ołta-
rzem. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włącze-
nie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ.  

Ewa Balska,  
Beata Nowak 

Gwiazda Trzech Króli 

Z dalekiego wschodu 
piaskami pustyni, 
jadą trzej królowie 

bardzo już znużeni. 

Od miasta do miasta 
w słonecznej spiekocie, 
rozpytują wszędzie 
o królewskie Dziecię. 

Nikt jednak im wskazać 
nie potrafi drogi: 

w pałacach Go nie ma, 
bo to król ubogi. 

Zawierzyli przeto 
gwieździe nad Betlejem, 

ona im stajenkę 
wskazała promieniem. 

   Emilia Berndsen 

Wyrażam słowa podziękowania wszystkim, którzy trudzili się, aby przygotować dekora-
cje świąteczną w naszej świątyni. I tym, którzy ofiarowali, wycieli się i przywiesili choinki 
do świątyni, następnie osobom, które wieszały światełka i babki, dekorowały zielone 
drzewka, osobom przygotowującym szopkę. Szopka to także dzieło naszych Parafian, 
więc w imieniu wszystkich, którzy przez chwilę zatrzymają się przy Tajemnicy Narodze-
nia Syna Bożego - Dziękuję.  

Ks. Proboszcz  
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Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt. 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Śr.-Cz. 2-3   700 msze św.  

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź i nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św.  

Sob. 5   1800 msza św.  

Nd. 6 UROCZYSTOŚĆ 
TRZECH KRÓLI 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 7-11   700 msze św.  

Sob. 12   1800 msza św.  

Nd. 13 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św. Jasełka– SP Rogozi-
no 

1130 msza św.  

Po.-Pi. 14-18   700 msze św.  

So. 19   1800 msza św. FESTYWAL KOLĘD 

Nd. 20 II NIEDZIELA ZWY-
KŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 21-26   700 msze św.  

Pi. 25  ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
ŚW. PAWŁA 

700 msza św.  

Sob. 26   1800 msza św.  

Nd. 27 III NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Cz. 28-31   700 msze św.  

DzieńDzieńDzieńDzień    

     

Uroczystość Objawienia Bożego /Trzech Króli/ 

Rokrocznie w Święto Trzech Króli na drzwiach naszych domów poświęconą kredą piszemy 
litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar). W tym dniu podczas mszy 
św. o 930 będą pobłogosławieni Mali Kolędnicy, którzy w każdą sobotę będą odwiedzać domy 
naszych Parafian i zbierać dobrowolne ofiary na Płockie Hospicjum. Rok temu ta akcja była 
bardzo dobrze przyjęta w naszej parafii.  

12121212    


