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Słowo Boże  sw. Jana: „A pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Mag-

dalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 

grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do dru-

giego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 

«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 

Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprze-

dził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się na-

chylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 

środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za 

nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna  

oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie ra-

zem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miej-

scu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 

który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.” 

Takich Swiat w gronie rodzinnym, a ponadto  
zdrowych, radosnych i wiosennych, 

rozjaśnionych Pieśnią Zmartwychwstania 

Świąt Wielkiej Nocy życzy.......  

Proboszcz  
ks. dr Janusz Wiśniewski 
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 „Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że zadaniem konklawe było dać 
Rzy-mowi biskupa. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go 
pra-wie na końcu świata. Dziękuję wam za powitanie, wspólnocie diecezjalnej 
Rzymu, której jestem biskupem.” 

 Urodził się w Buenos Aires, w rodzinie włoskich imigrantów. W młodo-
ści - jak sam przyznaje - nie tylko chętnie kopał piłkę, ale także tańczył, oczy-
wiście argentyńskie tango. Bergoglio ceni sobie literaturę. Dostojewski, Hoel-
derlin i Borges - to jego ulubieni autorzy. Nowy papież lubi także dobre kino - 
przede wszystkim dzieła włoskiego neorealizmu, takich reżyserów jak Vittorio 
de Sica i Luchino Visconti. Studiował chemię, literaturę i psychologię. Po uzy-
skaniu wykształcenia technika chemika wstąpił w wieku 21 lat do seminarium 
duchownego. W tym samym czasie z powodu ciężkiego zapalenia płuc usunię-
to mu część prawego płuca, ale dzięki zdyscyplinowanemu trybowi życia udaje 
mu się do tej pory przezwyciężać ten uszczerbek na zdrowiu. Na początku 
1958 roku został nowicjuszem w zakonie jezuitów. Wyświęcony na księdza w 
1969 roku, piastował następnie w latach 1973-79 urząd argentyńskiego pro-
wincjała jezuitów. Pełnił też funkcję proboszcza w diecezji San Miguel. W 1986 
roku udał się do Niemiec, by skończyć pracę doktorską. Biskup Buenos Aires 
od 1992 r. Przez dwie kadencje był też przewodniczącym Episkopatu Argenty-
ny (2005-2011). 

 Papież Franciszek jest przeciwnikem aborcji, eutanazji, małżeństw jed-
nopłciowych i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jest jednak pierw-
szym papieżem z kraju, w którym homoseksualiści mogą zawierać związki 
małżeńskie. Kiedy władza je legalizowała w 2010 r., stoczył ostry bój z prezy-
dent kraju. O adopcji dzieci przez pary homoseksualne powie-dział, że to 
"dyskryminowanie dzieci". Z drugiej strony krytykował jednak księży, którzy nie 
chcieli dopuścić do chrztu dzieci samotnych matek. Przyznał też, że stosowa-
nie prezerwatyw jest "dopuszczalne", jeśli służy zapobieganiu infekcji czy za-
każeniu. Kiedy został mianowany arcybiskupem, zrezygnował z mieszkania w 
arcybiskupim pałacu i jeżdżeniu limuzyną z szoferem (twierdzi, że lubi jeździć 
autobusami). Mieszkał w małym mieszkaniu i sam dla siebie gotował. W 2001 
r. odwiedzil hospicjum, umył i ucałował stopy 12 chorych na AIDS. Od lat kibi-
cuje pierwszoligowemu zespołowi San Lorenzo de Almagro, a od 2008 roku 
jest nawet honorowym członkiem tego klubu. 

 Zdaniem Hennelowej,  z ”Tygodnika powszechnego”, nowy papież bę-
dzie musiał stanąć wobec wyzwań związanych z światowym kryzysem. ”To nie 
tylko kwestia rosnącej przepaści między bogacącymi się i biedniejącymi. Jest 
jeszcze wiele innych spraw, sięgających bardzo głębokich fundamentów kultu-
ry. Jest sprawa doświadczania niesłychanej mocy ludzkiej poprzez obecny, 
odkrywany świat komunikacji, który zdaje się nie mieć końca. To wszystko mo-
gą być próby, na które potrzeba odpowiedzi „- powiedziała 

Przygotowała Agata Trojanowska 
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   Pewien król wezwał na dwór wszystkich swoich magów i powiedział: -

Chciałbym być zawsze przykładem dla moich podwładnych. Pragnę być silnym i 
stanowczym, spokojnym i niewzruszonym względem zdarzeń losu. Czasami je-
stem smutny i przygnębiony z powodu jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia lub 
niefortunnej okoliczności. Kiedy indziej znów jakaś nagła radość lub wielki suk-
ces wprawiają mnie w stan nieprawdopodobnego podniecenia. Nie podoba mi 
się to wszystko. Czuję się jak jakaś drżąca gałązka rozhuśtana morską falą. 
Zróbcie mi jakiś amulet, który mnie wyzwoli od tych wesołych i smutnych stanów 
duszy i zmian nastrojów. Jeden po drugim, wszyscy magowie wycofywali się. 
Potrafili wykonywać rożnego rodzaju amulety dla zwykłych ludzi, ale zadowolić 
króla nie było wcale tak łatwo. Poza tym poszukiwał on amuletu, który miał mieć 
niezwykle skomplikowane zastosowanie. Król wybuchnął gniewem i był niepocie-
szony bezradnością swych magów, kiedy stanął przed nim pewien stary mę-
drzec, mówiąc: 

-Wasza Wysokość, przyniosę ci jutro pewien pierścień, za każdym razem, 
jak tylko na niego spojrzysz, jeśli będziesz smutny – staniesz się wesoły, a jeśli 
będziesz zdenerwowany – uspokoisz się. Wystarczy jedynie, abyś przeczytał 
wyryte na nim zaklęte zdanie.  

Następnego dnia stary mędrzec powrócił i w absolutnej ciszy, która była 
spowodowana niezwykłym zaciekawieniem wszystkich, włożył królowi na rękę 
pierścień. Król przypatrzył mu się uważnie i przeczytał wyryte na złotej obrączce 
zdanie: „Nawet to przeminie”. 

Bruno Ferrero  

1.Wybierany na nim Papieża.  
2.Zaparł się trzykrotnie Jezusa. 
3.W trójcy z wiarą i nadzieją. 
4.Składa je zakonnik i ksiądz. 
5.Dom” Najświętszego Sakramentu. 
6.Ilość Przykazań 
Kościelnych. 
7.Dzień Zmartwych-
wstania.   

                    

Przygotowałą : Aneta Wojciechowska 

Magiczny Pierścień 

1.                 

2.           

3.             

4.           

5.                         

6.         

7.                   
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 Głód zmusza Noemi i jej rodzinę do wyjazdu z Betlejem do Moabu. Umiera-
ją tam jej mąż i dwaj synowie. Kiedy Noemi wraca, jej synowa Rut Moabitka - 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 męża. Wzru-
szony jej lojalnością wobec Noemi, Booz podejmuje się pokonać formalne prze-
szkody 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 Moabitów (na wschód od Jordanu) i w Betlejem. Głów-
ny temat to miłość, lojalność i Boża troska o każdego, kto się do Niego zwróci, 
bez względu na narodowość. 

Księgi historyczne 

Opracowana na podstawie "Encyklopedia Biblii" © 1997 Świat Książki,  
ISBN 83-7129-600-2 

Ks. Janusz Wiśniewski 

KSIĘGA RUT 

 Historia Izraela od ostatnich sędziów po końco-
we lata panowania króla Dawida. Główne tematy: Sa-
muel został przywódcą Izraela służąc Bogu, Saul zo-
staje pierwszym królem Izraela, pierwsze lata Saula 
jako króla; nieposłuszeństwo i odrzucenie, Bóg wybie-
ra Dawida, walka z Goliatem, zazdrosny król Saul - 
Dawid w niełasce, śmierć Saula i Jonatana, Dawid 
zostaje królem całego Izraela; obietnica Boga, wojny 
Dawida, Dawid i Batszeba: kara Boża, Kłopoty rodzin-
ne: bunt Absaloma i jego następstwa i lata później-
sze. Izrael osiadł na swojej ziemi, ale batalie o prze-
sunięcie granic i zawarcie pokoju zabierają królowi 
Dawidowi całe życie. Okres, który te księgi opisują, to 
w przybliżeniu lata 1075-975 przed Chr. Księgi zosta-
ły spisane przez historyka jakiś czas po rozpadnięciu 
się królestwa na dwie części. Być może, używał źró-
deł spisanych przez Samuela oraz proroków po Sa-
muelu. Znał i cytuje je - Dawid w kilku wierszach. 
Główną myślą jest, że Izrael nie powinien mieć innego 
króla oprócz samego 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 przyczyną 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 Bo-
ga 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 pochodzącego z rodu Dawida. 

KSIĘGI SAMUELA 
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            Jak czcić Boże Miłosierdzie? 

Pan Jezus wiele razy mówił Faustynie, że bardzo pragnie, aby ludzie chęt-
nie korzystali z daru Jego miłosierdzia. Kazał przekazać ludziom, że swoje miło-
sierdzie przekazuje nam nie tylko poprzez obraz, ale także przez: Święto Bożego 
Miłosierdzia- Pan Jezus ciągle opowiadał o swoim pragnieniu, aby zostało ogło-
szone specjalne Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone w drugą niedzielę wiel-
kanocną. Do tego święta przygotowujemy się dziewięć dni, odmawiając Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. 
 
Koronka do Bożego Miłosierdzia- pewnego dnia do 
Faustyny przyszedł anioł, ten sam, który miał ukarać 
ludzi na  ziemi za wszystkie grzechy. Ona jednak po-
prosiła go, by zaczekał, a ona pomodli się za nich. 
Zaczęła się więc modlić swoimi słowami, które sam 
Bóg podpowiadał jej w sercu i kara została cofnięta. 
Potem Pan Jezus powrócił i przypomniał jej modlitwę, 
która odtąd została nazywana Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. 
Godzina Miłosierdzia- Pewnego dnia Bóg poprosił 
Faustynę o modlitwę równo o godzinie 15.00, była to 
godzina jego śmierci na krzyżu. Pan Jezus chciał, by 
przekazała tę prośbę również innym ludziom. 

 
JAK ODMÓWIĆ KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA? 
Na początku na trzech paciorkach za krzyżykiem odmów: Ojcze Nasz: Zdrowaś 
Maryjo: Wierzę w Boga: 
Następnie na dużych paciorkach odmów modlitwę: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci 
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 
Na małych paciorkach módl się tak: Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla 
nas i całego świata. 

Na zakończenie odmów trzy razy: 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty 
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i 
całym światem. 
 
 

 . 

Święta Maria Faustyna Kowalska 

 

Opracowała na podstawie „Święta Faustyna perła w sercu Jezusa”  

Pola Sieńkowska 
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Nie wszystkie osoby, które wychowywały się w rodzinach, gdzie występo-
wał problem z nadmiernym piciem alkoholu, potrzebują psychoterapii, ponieważ 
nie u wszystkich powstał zespół zaburzeń zwany przez specjalistów Syndromem 
DDA. Nazywane są tak utrwalone, destrukcyjne schematy funkcjonowania, po-
wstałe w dzieciństwie spędzonym w rodzinie, gdzie wystąpiło uzależnienie od 
alkoholu. Schematy te uniemożliwiają bezpośredni kontakt z teraźniejszością. 
Towarzyszą temu  zjawiska :  

Przeżycie w dzieciństwie traumatycznych doświadczeń w rodzinie. 
Nieświadomość zniekształceń w prawidłowym postrzeganiu i interpretacji 

aktualnych wydarzeń. 
Trudności w kontaktach z innymi ludźmi, przede wszystkim problemy w 

porozumieniu się z najbliższymi osobami oraz brak kontaktu z samym sobą i ze 
swoimi uczuciami. 

Stały, wysoki poziom lęku i odczuwanie cierpienia nawet wówczas, gdy w 
obecnym życiu nie ma zbyt wielu stresowych sytuacji i wszystko dobrze się ukła-
da. 

Osoby z Syndromem DDA mogą bardzo dobrze funkcjonować w sytu-
acjach trudnych, zadaniowych. Są perfekcjonistami i wymagają od siebie bardzo 
dużo.  

Dorosłe Dzieci Alkoholików w dzieciństwie przeżywały wiele traumatycz-
nych doświadczeń, z którymi musiały sobie poradzić. W związku z tym powstały u 
nich różne przystosowania obronne oraz destrukcyjne schematy funkcjonowania, 
które w dzieciństwie umożliwiały przetrwanie, ale w życiu dorosłym są źródłem 
wielu problemów. Utrwalone destrukcyjne schematy, które dominują w psychice 
DDA w wyniku tych doświadczeń, to m.in. lęk przed odrzuceniem, poczucie niż-
szej wartości, poczucie osamotnienia, zamrożenie uczuć, wyrzeczenie się wła-
snych potrzeb. Brak akceptacji własnej seksualności, oddzielenie seksu od miło-
ści, niejasność ról w relacji : kobieta – mężczyzna.  

Powstanie Syndromu DDA zależy od trzech czynników :  Cech indywidual-
nych każdego dziecka, takich jak typ układu nerwowego, temperament, osobo-
wość, inteligencja i zdolności.  Czynników rodzinnych, takich jak struktura rodziny, 
wydarzenia w rodzinie, reakcje rodziców na przeżycia dziecka, występowanie w 
rodzinie osób, które dają dziecku wsparcie i je akceptują. Czynników środowisko-
wych, takich jak kontakt z rówieśnikami, z osobami dorosłymi spoza rodziny, sytu-
acja w szkole, role, jakie pełniło dziecko poza domem. 

Przy diagnozowaniu Syndromu DDA bierze się pod uwagę nie tylko wyda-
rzenia z dzieciństwa, ale i aktualny sposób funkcjonowania danej osoby, jak sobie 
radzi w dorosłym życiu i jakie ma zaburzenia emocjonalne. Program psychoterapii 
DDA zakłada rozliczenie się z trudnym dzieciństwem, zmianę stosunku do same-
go siebie oraz wprowadzenie takich zmian w postępowaniu danej osoby, żeby 
mogła cieszyć się swoim życiem. 
 
 

  
Na podstawie wykładu Zofii Sobolewskiej – Melibrudy 

Opracowała Ewa Dąbrowska 

DDA – rozpoznanie problemu i terapia 
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Koncepcja miłości Karola Wojtyły 
Niebezpieczeństwa płynące z błędnie rozumianej miłości 

 
 Miłość nie rodzi się z łez i łez nie wyciska i na łzach nie polega. (Ks. Mie-

czysław Puzewicz) Z miłością wiąże się wiele niebezpieczeństw. Polegają one 
na złudnym, błędnym pojęciu miłości. Jednym z najbardziej powszechnych jest 
miłość, która powstaje z afektu do drugiej osoby. Człowiek kierowany jedynie 
zmysłami przekonany jest, że doświadcza prawdziwej miłości. W rzeczywisto-
ści odczuwa pewnego rodzaju uniesienia, które zmierzają jedynie do zaspoko-
jenia seksualnych potrzeb. Drugi człowiek traktowany jest jako przedmiot do 
użycia. Z tym wiąże się kolejny problem, który przyjemność 
drugiej osoby, odbiera jako jej dobro. Kierowany człowiek 
jest wtedy miłością zmysłową. Przez zaspokajanie potrzeb 
ciała pragnie dać szczęście drugiej osobie, a przy tym także 
pragnie sam sobie dać szczęcie, przez zaspokojenie swo-
ich potrzeb cielesnych.  

W rezultacie człowiek taki staje się egoistą, który w 
seksualnych uniesieniach, doszukuje się pełni własnego 
szczęścia. Drugi człowiek nie może być postrzegany jedy-
nie przez pryzmat ciała, gdyż wtedy staje się możliwym przedmiotem użycia. 
Ludzi należy kochać, a rzeczy używać, nigdy odwrotnie. (Jacek Pulikowski, Jak 
wygrać miłość? Instrukcja obsługi, Częstochowa 2003, 7) 

Droga do miłości 

Miłość nie jest przypadkiem. Zaczyna się zawsze we właściwym sobie 
czasie. Przechodzi także, przez kolejne coraz pełniejsze i bogatsze stadia roz-
woju. Pierwszym stanem, w którym można zacząć mówić o "drodze" do miłości 
jest koleżeństwo. Prezentuje się ono nie tylko pomiędzy osobami tej samej 
płci. Jest to relacja jaka zachodzi pomiędzy dwojgiem ludzi. Z czasem dzięki 
wspólnym celom i dążeniom z grupy koleżeńskiej może wyłonić się przyjaźń. 
Jest to drugi etap dochodzenia do miłości. Tutaj już nie tylko dwoje ludzi łączy 
wspólny cel, czy zainteresowania, jak ma to miejsce w koleżeństwie, ale istotą 
jest pragnienie dobra dla drugiej osoby, jak dla siebie samego.  

Miłość jest cnotą, polegającą na pragnieniu dobra jako dobra i czynieniu 
go. Dobro skierowane w stronę podmiotu jest miłością samego siebie, kiedy 
zaś kieruje się w stronę innych, staje się miłością bliźniego. Najbardziej za-
awansowanym stadium, które można uważać za bezpośrednio kształtujące się 
przed prawdziwą miłością to sympatia. Jest to już pewnego rodzaju miłość, ale 
to miłość subiektywna, gdzie druga osoba staje się wymarzonym ideałem i wpi-
suje się w nią cechy, które są niejako przelaniem pragnień człowieka. Wszyst-
kiemu towarzyszy duże zaangażowanie emocjonalne. Ostatni etap to miłość 
oblubieńcza. To najbardziej pełna odsłona miłości. Różna jest od wszystkich 
pozostałych. Istotą jest tu oddanie siebie w sposób wolny i bezinteresowny 
drugiej osobie. Nieco inaczej rozumianym przejawem miłości jest erotyzm. 

Michał Kalisz Encyklopedia Zjawisk XXI Wieku "OKIEM"  

Przygotowała Agata Trojanowska 
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Wedle starej legendy dawno temu w pięknych lasach Libanu wyrosły trzy 
cedry. Jak wszyscy wiemy, potrzeba wielu lat, aby cedr wyrósł na potężne drze-
wo. Dlatego drzewa te przez całe wieki rozmyślają o życiu, śmierci, przyrodzie i 
ludziach. Owe trzy cedry były świadkami przybycia ekspedycji z Izraela wysłanej 
przez króla Salomona, później ujrzały, jak ziemia spłynęła krwią podczas bitew z 
Asyryjczykami. Dane im było poznać Jezabel i proroka Eliasza, dwu śmiertel-
nych wrogów. Widziały, jak wynaleziono alfabet. 

Pewnego dnia postanowiły porozmawiać o przyszłości. 
* Po tym wszystkim, czego byłem świadkiem, chciałbym, by wyrzeźbiono 

ze mnie tron dla króla najpotężniejszego na Ziemi - rozmarzył się pierwszy z 
cedrów. 

* Ja zaś pragnę stać się częścią czegoś, co przemieni na zawsze Zło w 
Dobro. 

* Jeśli zaś chodzi o mnie, to chciałbym, aby ilekroć ludzie spojrzą na mnie, 
myśleli o Bogu - odpowiedział trzeci cedr. 

Minęło jeszcze wiele lat, aż pojawili się cieśle. Ścięli cedry i statek powiózł 
je w odległe strony. Z drewna pierwszego zbudowano schronienie dla zwierząt, 
a z resztek zbito rusztowanie do siana. Z drugiego wyciosano zwykły stół, który 
trafił do rąk handlarza mebli. Na drewno trzeciego nie znalazł się kupiec, dlatego 
pocięto je i umieszczono w magazynie w jakimś wielkim mieście. 

Nieszczęśliwe drzewa żaliły się: "Nasze drewno nie było dość dobre i nikt 
nie doszukał się w nas piękna, by je wydobyć". 

Czas mijał i jednej z wielu gwiaździstych nocy pewne małżeństwo, które 
nigdzie nie mogło znaleźć miejsca na nocleg, schroniło się w stajence zbudowa-
nej z drewna pierwszego cedru. Kobieta krzyczała z bólu, aż wydała na świat 
dziecię i położyła je na sianie umieszczonym na drewnianym rusztowaniu. 

Wtedy cedr pojął, że oto spełniło się jego marzenie - był to największy ze 
wszystkich królów na Ziemi. 

Mijały lata, aż pewnego wieczoru, w skromnym domu, mężczyźni zasiedli 
wokół stołu wyciosanego z drewna drugiego cedru. Jeden z nich, zanim jeszcze 
wszyscy zaczęli jeść, wyrzekł słowa o chlebie i winie stojącym przed nim. 

Wtedy drugie drzewo zrozumiało, że w owej chwili to nie kielich wina i ka-
wałek chleba spoczywa na nim, ale dokonuje się pojednanie człowieka z Bosko-
ścią. 

Następnego dnia zabrano kawałki trzeciego cedru i zbito w kształcie krzy-
ża. Porzucono je gdzieś, a w kilka godzin później przyprowadzono nieludzko 
poranionego mężczyznę, którego przykuto do jego drewna. Przerażone drzewo 
zapłakało nad barbarzyńskim losem, jakie zgotowało mu życie. 

Zanim jednak minęły trzy dni, trzecie drzewo pojęło sens swego przezna-
czenia - ukrzyżowany człowiek stał się rozświetlającym wszystko Światłem. 
Krzyż, zrobiony z drewna trzeciego cedru, z symbolu tortury przeistoczył się w 
symbol zwycięstwa. 

Jak to zwykle bywa z marzeniami, wypełniły się sny trzech libańskich ce-
drów, ale nie tak, jak same drzewa to sobie 
wyobrażały. 

Opowieść Wielkanocna P.C. 

Przygotowała  Monika Sowińska 
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Przygotowali:: Krzysztof Czerwiński; Krzysztof Frączkowski 

Spacerkiem po okolicy parafiiA 

Na terenie naszej parafii działają dwie  jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych . Zwykle na początku roku odbywają się w nich walne zebrania sprawozdawcze 
podsumowujące miniony rok. W lutym   takie zebranie miało miejsce w OSP  Rogozi-
no,  a w  marcu w  OSP Boryszewo. 

OSP Rogozino ma  w swoich szeregach 44 członków, w tym 9 kobiet. W roku 
ubiegłym  jednostka brała udział w likwidacji 40 zdarzeń, w tym 16 pożarów i 24 
miejscowych zagrożeń, ratując życie i mienie ludzi. W akcjach ratowniczych naj-
częściej brali udział druhowie: A. Gąsecki-naczelnik, M. Górecki, P. Sepioło, B. Bo-
dal, R. Wysocki, Ł. Michalski , B. Orłowski. W  2012r  4 strażaków ukończyło kurs 
medyczny, a 2 kurs techniczny i 2 kurs dowódców. Jednostka działa w krajo-
wym systemie ratowniczo gaśniczym. W  2012r  4 strażaków ukończyło kurs me-
dyczny, a 2 kurs techniczny i 2 kurs dowódców. Jednostka działa w krajowym syste-
mie ratowniczo gaśniczym.  Oprócz działań ratowniczych jednostka  brała aktywny 
udział w uroczystościach kościelnych. Druhowie uczestniczyli  w organizacji Dnia 
Dziecka  w szkole podstawowej,  gdzie zaprezentowali profesjonalny pokaz ratow-
nictwa drogowego.  

Niewątpliwie największym sukcesem  w ubiegłym roku było pozyskanie sa-
mochodu pożarniczego  marki RENAULT. Jest to zupełnie nowa jakość  przy do-
tychczasowym prawie trzydziestoletnim aucie marki Star. Należy także podkreślić 
osiągnięte  sukcesy jednostki w gminnych  zawodach sportowo- pożarniczych,  gdzie  
drużyna  męska z Rogozina zajęła  I miejsce (obroniła tytuł mistrzowski sprzed roku),  
a drużyna kobieca zajęła III miejsce. 

Na tegorocznym zebraniu przedstawiono również najważniejsze działania i 
inwestycje,  jakie miały miejsce w jednostce  w ubiegłym roku, t.j.  zakup: nowego 
sprzętu pożarniczego (2 aparaty powietrzne), trzech mundurów oraz bieżące remon-
ty sprzętu będącego na wyposażeniu . W roku 2012 zakupiono  system alarmowy do 
garażu, nagrzewnice  powietrza, Urząd Gminy zakupił i zamontował wrota garażo-
we . W czynie społecznym  strażacy wykonali  maszt, na którym zamontowali syrenę 
alarmową, wykonano część prac związanych z remontem garażu i prace gospodar-
cze. Wszyscy druhowie czekają na dokończenie  przez gminę remontu całej strażni-
cy.  

W OSP Boryszewo  stan liczebny  wynosi : 20 strażaków, a w drużynie mło-
dzieżowej jest 10 młodych druhów.  W ubiegłym  roku  strażacy zakupili z własnych 
funduszy kontener, który po  wyremontowaniu  będzie  przeznaczony na magazynek 
sprzętu  ppoż.. W planach  jest zakup blaszanego garażu  dla samochodu strażac-
kiego oraz doprowadzenie do pomieszczeń w siedzibie  wody i prądu. Jednostka z 
Boryszewa bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i państwowych, mo-
że się poszczycić  organizowaną coroczną imprezą „Dzień dziecka”. W ubiegłym 
roku pojawiła się nawet Ciuchcia Tumska, którą dzieci odbywały  niezapomnianą 
podróż  po okolicy. Od półtora roku działa przy OSP Klub Honorowego Dawcy Krwi , 
w ramach którego każdy z 15 druhów nawet  trzy razy do roku oddaje po 450 ml 
krwi. 

Strażakom  ochotnikom z obu jednostek należą się serdeczne podziękowania 
i gratulacje  za ich dotychczasowe działania. Możemy być dumni z  prężnie działają-
cych OSP, ponieważ to dzięki  Nim  czujemy się bezpiecznie.  
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 Kiedy ten numer gazetki parafialnej trafi do rąk czytelników, Kościół Rzymski 
już będzie cieszył się z wyboru nowego ojca świętego. Papież emeryt usunął się w 
cień. Zrezygnował z posługi Piotrowej, gdyż zabrakło mu sił fizycznych i duchowych, 
aby dalej prowadzić Kościół. I chociaż wielu hierarchów i publicystów katolickich mia-
ło za złe papieżowi emerytowi, że abdykował, zrezygnował, wprowadzając Kościół na 
nieznane wody, to Benedykt VI miał do tego prawo, i jako człowiek, i jako biskup Rzy-
mu.  Papież emeryt jest tylko człowiekiem, który ma prawo do słabości, starości, cho-
roby i zmęczenia (nie tylko zdrowiem). Wszak nawet Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, 
w Ogrójcu, przed pojmaniem i ukrzyżowaniem okazał ludzką słabość, bał się. Zwy-
czajnie, po ludzku bał się umierania i cierpienia. „Ojcze, jak tylko chcesz oddal ode 
mnie ten kielich”- mówił Jezus. A sponiewierany i umęczony, wołał na krzyżu „Boże 
mój, czemuś mnie opuścił”.  
 Dwójka polskich himalaistów, Maciej Berbeka i młody Tomek Kowalski zginęli 
w górach Karakorum, po skutecznym ataku na szczyt Broad Peak. Ich nadludzki wy-
siłek okazał się niewystarczający, aby zejść ze szczytu. Paradoksalnie, chwila słabo-
ści, w ogromnej sile, jaką wykazali, kosztowała ich życie. Natura po raz kolejny okaza-
ła się silniejsza od człowieka. Himalaiści mają coraz lepszy sprzęt, coraz bardziej 
doskonałą technikę do dyspozycji, strategię, doświadczenie, ale wciąż są bezradni 
wobec potęgi natury, która przypomina człowiekowi o swojej wyższości. Przed wypra-
wą polskich himalaistów, tak się złożyło się, że przypadkiem obejrzałem film doku-
mentalny „Najdziksze marzenie”, którego bohaterem jest George Mallory, legendarny 
brytyjski wspinacz, jeden z najlepszych na świecie przed wojną wspinaczy. Mallory był 
uczestnikiem trzech brytyjskich wypraw przedwojennych na „dach świata” Mount 
Everest, który stał się dla niego obsesją życia. Technika i sprzęt, jakim dysponowali 
ówcześni wspinacze była daleka od dzisiejszej. Mimo tego, za trzecim razem, w 
czerwcu 1924 roku, Mallory (wspólnie z Andrev Irvinem) był bardzo blisko, 800 me-
trów od wierzchołka. Nie ma jednak dowodów na to, że Brytyjczyk zdobył szczyt. Moż-
na jedynie snuć przypuszczenia, że sztuka ta mu się udała, gdyż, kiedy 75 lat póź-
niej, kolejna ekspedycja znalazła pod szczytem jego ciało, w jego osobistych rze-
czach nie znaleziono zdjęcia żony, które zabrał na wyprawę i obiecał zostawić jej fo-
tografię na szczycie góry. Mallory, który całe życie poświęcił na zdobycie Mount Eve-
rest, także w końcu musiał uznać wyższość natury. Przeciętny człowiek sobie zadaje 
pytanie, po co oni tam idą? Co ich tam pcha, przecież wiedzą, że mogą w każdej 
chwili zginąć. Chęć pokonywania własnych słabości, bycia pierwszym na świecie, 
pokazania siły i odwagi, wrodzona chęć człowieka do zdobywania i poznawania? W 
1923 roku w Nowym Jorku George Mallory wypowiedział jedno, krótkie zdanie, które 
przeszło do historii. Na pytania dziennikarzy, dlaczego człowiek idzie w tak niebez-
pieczne góry, odpowiedział zwięźle:, „bo one tam są”.  

Moje trzy grosze… 

Andrzej Wisniewski 

O sile i słabości człowiekaO sile i słabości człowiekaO sile i słabości człowiekaO sile i słabości człowieka    
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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. 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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Ks. Proboszcz  

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ ze Stróżewka /II część, od Państwa Lichniaków do skrzyżowania/ na 6 kwietnia,  
♦ Ze Stróżewka /III część, od Państwa Sobolewskich  aż do Państwa Pl-

ewińskich/ na 13 kwietnia,  
♦ Ze Stróżewka /IV część, tzw. środek działki/ na 20 kwietnia,  
♦ Ze Stróżewka /V część, mieszkańcy działek o numerach 49—74  na  

27 kwietnia,  
♦ Ze Strozewka /VI czesc osiedle „Dom Polski” na 4 maja/.  
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. 

Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali grób Pański oraz dekoracje świą-
teczną w naszym kościele. Szczególnie dziekuje: p. A. Tokarskiej i jej wspol-
pracowniczkom, p. S. Szczutowskiemu i jego brygadzie i p. J. Kopyt. Slowa  
kieruje również do tych, którzy niekiedy tylko kilka chwil poświęcili, czy nawet 
przysłowiową deskę  przytrzymali, czy kwiaty ustawili -  BÓG ZAPAŁĆ. 

Zapraszam na spotkania przed komu-
niami:  

• I Komunia sw.: 9, 11, 16, 18, 23 
kwietnia o godz. 18..30.  

• Odnowienie Przyrzeczen Chrztu: 
10, 17, 24 kwietnia o godz. 18-
.30.  
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA LITURGICZNE W KWIETNIU 

Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Po. 1  PONIEDZIAŁEK W OKTA-
WIE WIELKANOCY 

930 msza św.  

1130 msza św.,  

Wt.+Son. 2-6   1800 msze św.  

Nd. 7 NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA  
BOŻEGO  

 930 msza św.  

1130 msza św.,  

wT.+Sob 9-13   1800 msze św.  

Nd. 14 III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Sob. 15-20   1800 msze św. 

Nd. 22 IV NIEDZIELA  

WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Sob. 23-27   1800 msze św. 

Nd. 28 V NIEDZIELA WIEL-
KANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Wt. 29-30   1800 msze św. 

Pn. 30   1800 msza św. 

Po. 8  ZWIASTOWANIE PANSKIE 

/UROCZYSTOSC/ 

1800 msza św.  

Wt. 23  UROCZYSTOSC SW. WOJ-
CIECHA, PATRONA POL-

SKI 

1800 msza św.  

Czw. 25  SWIETO SW. MARKA 
EWANGELISTY 

1800 msza św.  

Pi. 26  MATKI BOZEJ DOBREJ 
RADY, WSPOMNIENIE 

1800 msza św.  

Pi. 5  I PITEK MIESIACA 1700  Nabozenstwo Krwi Chrystusa, spo-
wiedz,  

1800 msza św.  

Okres wielkanocny – okres w roku liturgicznym trwający od Wigilii Paschalnej do 
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (to jest 50 dni). W tym okresie używa się białego 
koloru szat liturgicznych. Rozważa się w nim Zmartwychwstanie Pańskie.  


