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 Przede mną staje para młodych ludzi. Trzymają się za ręce, są uśmiechnięci 
i radośni: „My w sprawie ślubu. Chcemy ślubować w tym kościele, bo bardzo nam 
się podoba”. Którego kapłana nie ucieszy taka decyzja? „Proszę Państwa, bardzo 
się cieszę z Waszej decyzji, ale zdaje się, że nie jesteście z naszej parafii. W takiej 
sytuacji potrzebna jest zgoda księdza proboszcza narzeczonego lub narzeczonej. 
Narzeczona, wyraźnie zakłopotana, mówi, że jej blok chyba należy do katedry, ale 
ona chodzi do „fary”, bo tam jej najbardziej się podoba”. Narzeczony nie traci jed-
nak rezonu. Mówi odważnie: „Przecież to XXI wiek, jesteśmy w Unii Europejskiej i w 
Strefie Schengen i chyba granic nie ma w Kościele. Czy w każdym kościele jest 
inny Pan Bóg? -  pyta wyzywająco”. 

Wydaje się, że postawa tych młodych ludzi nie jest odosobniona i jednost-
kowa. Coraz więcej wiernych na temat swojej parafii dowiaduje się dopiero przy 
okazji zgłoszenia ślubu, chrztu dziecka czy I komunii św. Dzisiaj, kiedy odległość 
nie stanowi problemu, wierni mają możliwość swobodnego wyboru miejsca i czasu 
praktyk religijnych. Pojawia się również inne nowoczesne myślenie, które jest efek-
tem współczesnej mentalności, którą ktoś nazwał „supermarketową” - szukanie 
miejsca, gdzie można kupić produkty taniej i w przyjemnej atmosferze. Choć wiara 
to nie produkt, a wierny to nie klient, taka analogia wydaje się być uzasadniona, 
zwłaszcza gdy niektórzy wierni traktują parafię - kościół jak zakład usługowy. Pod-
stawowe zalety supermarketu to możliwość kupienia praktycznie wszystkiego w 
jednym miejscu oraz bardzo szeroki wybór proponowanego asortymentu, czę-
ste  promocje.  Wydaje się nam, że żyjemy coraz częściej na „wolnym rynku” para-
fii. Spojrzenie na parafię jak na supermarket może prowadzić do błędnych wnio-
sków. Obu tych rzeczywistości nie wolno ze sobą utożsamiać. Wiara nie jest na 
sprzedaż, a spowiedź wielkanocna to nie przedświąteczna promocja. Natura wspól-
noty parafialnej jest zupełnie inna niż supermarketu.  

Szczególnie ważne w tym względzie jest stwierdzenie bł. Jana Pawła II: 
„Niektórzy może zbyt pochopnie uznali, że parafie są przestarzałe, że nawet zani-
kają, a na ich miejsce powinno się tworzyć małe wspólnoty, dogodniejsze i spraw-
niejsze. Ale czy się to podoba czy nie, parafia jest w dalszym ciągu miejscem, z 
którym chrześcijanie, nawet niepraktykujący, złączeni są ścisłymi więzami”. Tak jak 
nie wymyślono nad rodzinę lepszego środowiska dla pełnego rozwoju osobowości 
człowieka, tak nie ma poza parafią drugiego takiego miejsca w Kościele, w którym 
dokonywałyby się tak rozliczne i tak różnorodne spotkania wiernych z Chrystusem. 
W czerwcu kiedy obchodzimy kolejne już Święto Parafii  zapytajmy przede wszyst-
kim samych siebie: Co zrobiłem dla mojej parafii, co robię i co mogę zrobić? 

Gdzie jest moja parafia? 
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Wkrótce  mija kolejna  już siódma rocznica powstania  naszej parafii. 

Każdy jubileusz wywołuje  naturalne wspomnienia, które pozwalają dostrzec 
nie tylko upływający czas, ale także  bogactwo, które stało się udziałem każde-
go człowieka w wymiarze jednostki i wspólnoty.  Wydaje się, że jeszcze tak 
niedawno  uczestniczyliśmy w  mszach polowych na  placu  kościelnym,  na 
którym rósł  brzozowy zagajnik. Później  cisnęliśmy się w obecnej zakrystii, 
która  służyła nam za kaplicę, by niedługo potem   ponad te  drzewa   zaczęła 
wzrastać wieża oczekiwanej  świątyni. Budowa kościoła to zawsze ogromne 
przedsięwzięcie, wymagające mnóstwa pracy, cierpliwości i poświęceń. 
W  Boryszewie, Otolinie, Stróżewku, Rogozinie, ale też w innych miejscowo-
ściach znalazło się wielu oddanych tej sprawie ludzi. Zbudowali ten kościół 
własnymi siłami, nie tylko wspierając budowę finansowo, ale i  spędzając mnó-
stwo  godzin na placu budowy, bardzo konkretnie i namacalnie przykładając 
rękę do tego dzieła. Wiele   można by napisać o tamtym czasie, o troskach 
budujących kościół proboszczów , o problemach,  z którymi mierzył się  komi-
tet budowy , o godnej  postawie  społecznej parafian, o bezinteresownej pracy 
„szarych” budowniczych  ( z których wielu  nie ma już wśród nas) ,  o zaanga-
żowaniu kobiet,  które   przygotowywały  posiłki dla robotników .  Jest tyle 
wspomnień , że spisane wypełniłyby  grubą książkę.  

Każda młoda parafia musi stworzyć wraz ze swoim duszpasterzem 
pewien styl życia wspólnotowego, musi stworzyć własne oblicze. Budowa ko-
ścioła to jedno, a budowa wspólnoty to drugie. Otwarta postawa obecnego 
proboszcza  sprawia, że wielu wiernych świeckich angażuje się dziś  w co-
dzienne życie i funkcjonowanie parafii. Uwagę zwraca   dbałość o przejrzy-
stość i piękno liturgii,  zwięzłość kazań, oprawa muzyczna i śpiew, w czym 
pomocą jest dyspozycyjna posługa ks. profesora , p. organisty, szafarza , p. 
kościelnego, chóru oraz rozwijającej się scholi . Niewątpliwie wspólny śpiew 
ułatwia  profesjonalne nagłośnienie, wspaniałe organy sfinansowane z dat-
ków  i projektor multimedialny.  

Czynnie włączając  się w przygotowanie liturgii , działają różne mniej-
sze wspólnoty:  lektorzy, ministranci  (subtelne pełniąca swą służbę taka nasza 
„Gwardia Szwajcarska” w albach własnego projektu).  Aktywne są koła różań-
cowe i liturgiczne, rada duszpasterska i rada gospodarcza  angażują się  w 
życie wspólnoty, parafianie często sami sprzątają  i dekorują  kościół.   

Parafia otwiera się na ludzi z zewnątrz, w celu  jeszcze większej inte-
gracji wspólnoty organizuje od siedmiu lat Festyn Parafialny, w który angażuje 
się wiele osób , firm i instytucji. Za nami jest już trzeci Festiwal Chórów i  piąty 
Festiwal Kolęd . Do tradycji należy przygotowanie wieńca dożynkowego przez 
poszczególne wsie . Świadczy on o godności pracy rolników -rdzennych 
mieszkańców tej ziemi- których poświęcenie jest wyrazem wdzięczności Bogu 
i ludziom za chleb powszedni. Dożynki parafialne nawiązują tradycją do tych 
przedwojennych.  
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Celebrujemy uroczystości jubileuszowe małżonków – 25- lecie i 50-

lecie. Bywa , że kościół często zamienia się salę widowiskową, a ołtarz w sce-
nę, na której mają miejsce występy dzieci  ze szkoły   w Rogozinie czy   z Ra-
dzanowa.  Działa świetlica „Przystanek”, która   zasięgiem  wychodzi poza gra-
nice parafii, chociażby poprzez  kolędowanie na rzecz płockiego hospicjum 
czy  jasełka. 

 Parafia wspiera różne akcje charytatywne, np. na rzecz Stowarzysze-
nia ” Pomoc dla Witolda” – zbierając nakrętki  . Dobra współpraca jest także  z 
OSP. Strażacy czynnie biorą udział w procesjach i uroczysto-
ściach.  Dba  się  tu też o  historię. W dowód  pamięci o  miejscowych patriotach 
przed kościołem pojawił się kamienny  obelisk  z tablicą. W celu pogłębienia 
wiedzy religijnej, a także lepszej wymiany informacji drukowana jest  w 300 egz. 
gazetka „Spotkanie”. Parafia posiada również własną stronę internetową, jak 
również obecna jest na facebooku .  

Należy mieć świadomość, że obraz życia religijnego tutejszej wspólnoty 
rzutuje także na jej stan gospodarczy, wizerunek budynku oraz otoczenia tutej-
szej parafii. Mamy solidny parking, nowe ogrodzenie od ul. Słonecznej, chodnik 
wokół kościoła, oświetlenie zewnętrzne, monitoring. Przybywa wyposażenia 
kościoła - ławki, klęczniki, świeczniki, chrzcielnica, nowe szafy w zakrystii, ubio-
ry  i naczynia liturgiczne. Także dzięki darczyńcom powstały   naścienne pła-
skorzeźby drogi krzyżowej, a  w nawach bocznych  jaśnieją pięknem  i mądro-
ścią przesłania okazałe obrazy, Są feretrony (obraz i chorągwie) , różaniec  i 
inne elementy procesyjne.  Zainstalowano okazałe i funkcjonalne  drzwi do za-
krystii i piękne drzwi wewnętrzne.  

 Jako wyzwanie  pojawia się do dalszego przemyślenia  wymiana pro-
mienników  (gdyż pobór energii jest nieadekwatny do ciepła, które dają), wymia-
na ogrodzenia od ul. Strażackiej, budowa dzwonnicy  oraz  ostatnie z  wielkich - 
zadanie  dla proboszcza i parafian - budowa plebanii. 

Ten szczególny czas rocznicy skłania  do refleksji,  że dobra współpra-
ca proboszcza i parafialnej wspólnoty może przynieść piękne owoce. Na co 
dzień być może zapominamy o wdzięczności i dlatego są potrzebne. jubileusze. 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwiązanie krzyżówki: 
 1. Sutanna, 2. Łaska, 3. Post, 4. Wiara, 5. Konfesjonał, 6 Barnaba,  
7. Koncelebra, 8. Krzyż, 9. Genezaret 
  

Krzysztof Czerwiński 
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"Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona" Ps 127:3. Przez 
około 40 tygodni matka i rozwijające się w jej łonie dziecko stanowili niemalże jed-
ność. Zazwyczaj to dziecko, osiągając odpowiednią dojrzałość, wysyła do organi-
zmu matki sygnał mówiący o tym, że jest gotowe przyjść na świat zewnętrzny. W 
wyniku pewnych okoliczności konieczny może być poród przez cięcie cesarskie 
bez oczekiwania na naturalne rozpoczęcie tego procesu. W takich sytuacjach do 
zwiększonego wydzielania odpowiednich hormonów dochodzi już po narodzinach 
dziecka, nie przeszkadza to jednak w nawiązaniu z nim bliskiej relacji ani w kar-
mieniu naturalnym. 

"Tyś mnie wydobył z łona, Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki 
mojej" Ps 22:10. Okres sześciu tygodni po porodzie zwany jest połogiem. Jest to 
szczególny czas zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. W ciele matki zachodzi 
szereg zmian umożliwiających powrót do naturalnego stanu sprzed ciąży. Ze 
względu na wyczerpanie ciążą i porodem oraz burzą hormonalną, jakiej doświad-
cza każda rodząca, jest to czas szczególnej ochrony i opieki, jaką powinno się 
objąć kobietę. Miłość, troska, cierpliwość, uważność i samodzielność w przewidy-
waniu i zaspokajaniu potrzeb matki i dziecka zazwyczaj w zupełności wystarczą, 
aby skutecznie pomóc im w tym trudnym i jakże ważnym okresie. Czasem jednak 
konieczna może okazać się interwencja medyczna- tak się dzieje w przypadku 
wystąpienia depresji poporodowej. Każda kobieta w czasie połogu w różnym stop-
niu doświadcza tzw. baby blues, czyli wahań nastroju, przemęczenia, płaczliwo-
ści, rozdrażnienia, strachu i tym podobnych uczuć, natomiast depresja poporodo-
wa dotyczy około 20% kobiet. Ratunkiem jest wrażliwość osób z najbliższego oto-
czenia oraz ich szybkie działanie. Noworodek jest człowiekiem przystosowanym 
do życia na zewnątrz łona matki, jednak nadal niedojrzałym- przede wszystkim 
dojrzewają jego układ trawienny i nerwowy, w dalszym ciągu intensywnie rozwija 
się jego mózg. Coraz częściej pierwsze trzy miesiące życia dziecka nazywa się 
czwartym trymestrem, gdyż dziecko bardzo w tym czasie przypomina płód. Po-
trzeby noworodka skupiają się na spaniu, jedzeniu, poczuciu bezpieczeństwa i 
miłości oraz zainteresowaniu ze strony rodziców. Szybkie reagowanie na te po-
trzeby (oraz na każdy płacz dziecka) i zaspokajanie ich umożliwiają prawidłowy, 
harmonijny rozwój młodego organizmu. Warto pamiętać, że płacz jest jedynym 
narzędziem komunikacji noworodka, a sam niemowlak nie jest fizjologicznie zdol-
ny do manipulowania ani myślenia przyczynowo-skutkowego, Dlatego reagowanie 
na zgłaszane przez niego niedogodności skutkuje zwiększeniem poczucia bezpie-
czeństwa oraz większą samodzielnością i pewnością siebie w późniejszym okre-
sie życia, jako że już od pierwszych dni dziecko uczy się, że jest ważną osobą i w 
każdej chwili może liczyć na pomoc rodzica. W ciągu sześciu tygodni dziecko roz-
wija się w niesamowitym tempie, od niemal całkowicie nieświadomego, chaotycz-
nie ruszającego rączkami i nóżkami, prawie niewidzącego i słabo komunikującego 
się noworodka do niemowlaka, który rozróżnia już kolory, rozpoznaje swoich ro-
dziców, a co jest jeszcze wspanialsze- potrafi się wspaniale i w pełni świadomie 
uśmiechać do swoich opiekunów. Pierwszy uśmiech dziecka jest niesamowitym 
wydarzeniem, niezwykle rozczulającym- i naprawdę potrafi niesamowicie nałado-
wać energią.  

Pierwsze sześć tygodni- szczególny czas .... 

Opracowała: Monika Sowińska 
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 Faustyna miała słabe zdrowie. Chorowała na gruźlicę płuc. Wiele miesięcy 
spędziła w szpitalu w Krakowie. Sama choroba odbierała jej siły, a prócz tego wie-
le wysiłku kosztowało ją wypełnianie obowiązków, takich jak np. pisanie Dzien-
niczka. Choroba coraz bardziej się rozwijała, a ona coraz bardziej słabła. Siostry 
zakonne myślały, że Faustyna udaje swoją chorobę, zarzucały jej, że jest leniwa i 
szuka okazji, żeby sobie odpocząć. Zdarzały się sytuacje, że przez dłuższy czas 
nikt jej nie odwiedzał. Jedynym „odwiedzającym” był Pan Jezus, który cały czas 
wspierał Faustynę w trudnych chwilach. Postanowiła wszystkie swoje trudności i 

cierpienia ofiarować Panu Bogu dla ratowania biednych grzeszników. Oni potrze-
bują dużo modlitwy i ofiary. Pan Jezus ofiarował za nich swoje cierpienia i własne 
życie. Ona postanowiła zrobić to samo. 
Każde cierpienie, każda trudność kryją w sobie wielką wartość. Faustyna każde 
swoje cierpienie przekazała Jezusowi za zbawienie grzeszników. Dzięki ofiarowa-
nym cierpieniom udało mu się uratować wielu ludzi, którzy jedną nogą byli już w 
piekle. Nasze cierpienia, choroby i różne przykrości zyskują tak wielką moc wtedy, 
gdy ofiarujemy je Panu Jezusowi.  
Zadanie. Kiedy będzie cię coś bolało albo zachorujesz, oddaj swoje cierpienie 
Panu  Jezusowi i proś Go o uratowanie biednych grzeszników. On wydostanie z 
twojego bólu wspaniały diament.  

Siostra Faustyna Helena Kowalska 

Nic nie pójdzie na marne 

Opracowała na podstawie „Święta Faustyna perła w sercu Jezusa”  

Pola Sieńkowska 
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Dzień Dziecka zawsze miał dla mnie wielkie znaczenie, jako dziecko z 

niecierpliwością czekałam z siostrami, jaką niespodziankę sprawią nam rodzice. 
Potem szykowałam też różne przyjemności swoim dzieciom. W Dzień Dziecka 
trafiłam już jako dorosła osoba do Al-Anon. Do tej pory pamiętam, jak bardzo się 
wtedy bałam, gdyby nie zachęta osób z AA, może bym zawróciła spod drzwi i nie 
przeżyła najbardziej inspirującej przemiany mojego życia. Grupy Rodzinne Al-
Anon są wspólnotą żon, mężów, rodziców, krewnych i przyjaciół alkoholików. 
Spotykają się oni w tym celu, aby wzajemnie sobie pomagać, uczyć się, jak żyć 
bez stresów pomimo ujemnego oddziaływania alkoholizmu, oraz aby dojrzewać 
duchowo dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni AA.  Rzadko zastanawiamy się nad 
trudnym położeniem zatroskanych i zdezorientowanych rodziców. Kiedy współ-
małżonek, pijąc, zaniedbuje albo krzywdzi rodzinę, można dosyć łatwo znaleźć 
pomoc w prywatnych lub społecznych instytucjach. Co można zrobić, aby uświa-
domić i pocieszyć matkę, która nagle zdała sobie sprawę, że jej dziecko przekro-
czyło granicę dzielącą beztroskie picie towarzyskie od alkoholizmu. Ich dziecko 
słucha już tylko butelki, nie rodziców, którymi manipuluje, wyłudzając od nich pie-
niądze na alkohol i okłamując ich. Rodzice przebaczają, usprawiedliwiają alkoho-
lika i mają nadzieję, że płacąc jego rachunki i załatwiając za niego sprawy, poma-
gają mu powrócić do normalnego życia. Niektórzy rodzice oskarżają współmał-
żonka alkoholika o to, że jest przyczyną jego picia, bo nie umie o niego prawidło-
wo zadbać. Nie jest to prawdą, alkoholik pije, ponieważ jest chory na chorobę 
alkoholową! Jest to taka sama choroba jak gruźlica czy zapalenie płuc.  

Rodzice mogą pomóc wtedy, gdy pogodzą się z faktem, że ich dziecko nie jest w 
stanie kontrolować swojego picia, a oni już nie mają wpływu na jego życie i nie są w stanie do 
niczego go zmusić. Ich dziecko jest dorosłe i nie są już za niego odpowiedzialni, nikt nie jest 
odpowiedzialny. Trudno jest wytłumaczyć matce zasadę „twardej miłości”, która mówi, że 
konsekwencje błędów ponosi osoba je popełniająca. Bo jak nie dać jeść własnemu dziecku, 
które przepiło pieniądze na życie i tak prosi: „mamo, daj chociaż suchego chleba, jestem taki 
głodny”? Nie warto takiej matki przekonywać na siłę. Rodzice mówią: „któż się o niego za-
troszczy, jeśli my tego nie zrobimy?”. Ich miłość do niego musi być dostatecznie silna, aby 
pozostawić jemu samemu osiągnięcie własnego nawrócenia. Prawdziwe zaintere-
sowanie i współczucie rodzice mogą okazać  dorosłemu dziecku przez wewnętrz-
ne odseparowanie się od jego problemów. Na tym właśnie polega prawdziwa mi-
łość. Nastawienie pobłażliwe i zgadzające się na wszystko, pomimo najlepszych 
zamiarów, nie pomaga, ale szkodzi. Dziwne, ale wydaje się, że alkoholik instynk-
townie wyczuwa, że przez pobłażliwość nie pomagamy mu wcale. Kiedy w końcu 
zmuszony własnym cierpieniem będzie sam chciał się wyzwolić z choroby alkoho-
lizmu, wam rodzice, kochający go twardą miłością, będzie wdzięczny za pomoc w 
odnalezieniu siły do podjęcia pierwszego kroku w kierunku trzeźwości w grupie 
AA. W Al-Anon znajdziecie pomoc, wiedzę o chorobie alkoholowej, odwagę, siłę i 
nadzieję. Podpowiedziano jednej z matek, aby ulubione danie syna podawała mu 
tylko wtedy, gdy wróci do domu trzeźwy. Był to początek drogi jej syna do AA. W 
Al-Anon mamy szansę, aby popracować nad sobą, poznać mądrych, doświadczo-
nych ludzi, kroczyć drogą przemiany duchowej i odna-
leźć nowe, lepsze życie. 
  

Ewa Dąbrowska 

Do Rodziców Alkoholika 
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Koncepcja miłości Karola Wojtyły 
 

Miłość, która tworzy i przekracza granice 

 Miłość ma moc twórczą, która potrafi zmieniać jednostki. Poza tym przez 
to, że miłość pochodzi od Boga ma ona charakter sakralny - konsekrujący. Łą-
czy dwoje w jedno ciało w Bogu samym. Miłość może prowadzić do nagości, 
ale nagość nigdy nie prowadzi do miłości! (Por. ks. Mieczysław Puzewicz, Mi-
łość na śmierć nie umiera, czyli o losach Miłości na Drodze Krzyżowej) Kobieta 
i mężczyzna przez akt miłosny pragną uszanować ciało drugiej osoby. Akt mi-
łosny staje się widzialnym znakiem sza-
cunku, łączności i oddania. Tylko praw-
dziwa miłość zna drogę do ludzkiego cia-
ła omijając granicę wstydu. Seksualność 
może być drogą błogosławioną jedynie 
dla ludzi umiejących dojrzale kochać. 
(Zob. ks. Marek Dziewiecki, Młodzi w po-
szukiwaniu szczęścia. Szczęście - Miłość 
- Seksualność, Częstochowa 2003, s. 13) 
Ważna tutaj jest także czułość, która w 
żaden sposób nie jest związana z czyna-
mi seksualnymi. Czułość nie wyraża po-
żądania, ale podkreśla wartość drugiej 
osoby, pragnąc jej bliskości. Miłość jest 
decyzją woli i wyraża się troską o najgłę-
biej rozumiane dobro osoby kochanej. 

Zakończenie - Miłość, a codzienność 

 Miłość prawdziwa to jest to, co pozostaje, kiedy człowiekowi zabrane 
jest już wszystko. Bóg jest Miłością, zwycięstwo miłości jest w Bogu. Miłość 
wymaga trudu i ofiary. Miłość każe patrzeć na osobę, jako na podmiot obda-
rzony życiem wewnętrznym. Karol Wojtyła w swojej koncepcji miłości zawarł 
wiele wskazówek, według których człowiek powinien postępować, aby 
"wygrać" miłość. Przedstawiona w niniejszej pracy przede wszystkim myśl 
Wojtyły dotycząca miłości oblubieńczej jednoznacznie dowodzi, że miłości na-
leży się uczyć i sobie na nią zapracować.  

 Podsumowując można stwierdzić, że kochając in-
nych ludzi, sami zyskujemy najwięcej, gdyż bycie darem 
dla innych to warunek prawdziwego rozwoju i szczęścia. 

Michał Kalisz Encyklopedia Zjawisk XXI Wieku "OKIEM"  

Przygotowała Agata Trojanowska 
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 "Gdzie jest piekło, a gdzie jest niebo?" - zapytał młodzieniec starego sę-
dziwego mnicha.  

 Doświadczony zakonnik pogładził długą siwą brodę i zaczął opowiadać: 
Wyobraź sobie, mój drogi, ogromy pałac, w którym znajduje się tłum ludzi różne-
go wieku i stanu. Wszyscy wyglądają na śmiertelnie zagłodzonych, z podkrążo-
nymi oczami, z zapadniętymi policzkami, chociaż każdy z nich trzyma w rękach 
łyżki tak długie jak oni sami, a wokoło stoją ogromne kotły ze smakowitą i gorącą 
zupą. Jednak nikomu nie udaje się zaspokoić głodu, chociaż bardzo tego pra-
gnie. Pokarm można dostarczyć do ust tylko przy pomocy tych długich i ciężkich 
łyżek, co okazuje się w praktyce niemożliwe z powodu ich długości i ciężaru. 
Wielu z nich kłóci się między sobą. Z niespotykaną nienawiścią i piekielnymi 
krzykami okładają się wzajemnie łyżkami.  
 To jest piekło - stwierdził mnich.  
 Natomiast abyś zrozumiał, jak jest w niebie, wyobraź sobie taki sam wspaniały 
pałac, w którym jest też tłum ludzi, ale pełnych szczęścia. Tutaj również stoją 
kotły ze smakowitą zupą i każda z osób trzyma taką samą gigantyczną łyżkę jak 
te, które znajdowały się w piekle. Ludzie siedzą naprzeciw siebie parami. Jeden 
nabiera zupę i karmi swojego bliźniego. Jeśli łyżka jest dla niego zbyt ciężka, 
pomagają mu dwie inne osoby tak, aby mógł spokojnie zjeść tyle, ile potrzebuje. 
Skoro tylko jedna osoba zaspokoi głód, karmią następną.  
 To jest niebo – powiedział, uśmiechając się zagadkowo, mnich.  

Autor nieznany 

 

1. Wierzchnia cześć ubioru księdza. 
2. Do zbawienia koniecznie potrzebna O. Boska. 
3. 40 – dniowy przed Wielkanocą.  
4. Jedna z trzech cnót. 
5. Tam się spowiadamy. 
6. Był opiekunem Świętego Pawła.  
7. Wspólne odprawianie jednej mszy świętej przez dwóch lub więcej księży. 
8. Umarł na nim Jezus. 
9. Jezioro, po którym chodził Jezus. 

     1.                   

     2.                 

    3.                 

     4.                 

    5.                        

     6.                   

    7.                       

 8.                     

    9.                      

Legenda o piekle i niebie  

Przygotowała: Aneta Wojciechowska 
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Nasz poczciwy Hans KolssNasz poczciwy Hans KolssNasz poczciwy Hans KolssNasz poczciwy Hans Kolss    

 
 Nic tak dobrze nie robi filmowi jak skandal. W ostatnim czasie taką dar-

mową reklamę w polskich mediach miał niemiecki serial emitowany w publicz-
nej telewizji ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie”.  Lawina oburzenia przetoczyła 
się przez Polskę, począwszy od mediów, a skończywszy na politykach, z mini-
strem spraw zagranicznych na czele,. O co cały raban w tej sprawie?. Poszło 
o jeden wątek w tym serialu z czasów II wojny światowej, który pokazał pol-
skich partyzantów z Armii Krajowej jako antysemitów. Z zainteresowaniem 
obejrzałem trzyczęściową produkcję niemieckiej telewizji ZDF i mam wrażenie, 
że całe to wielkie oburzenie po stronie polskiej jest trochę tak jak strzelanie z 
armaty do wróbla. Oczywiście, uwypuklenie sceny ukazującej antysemityzm 
polskich partyzantów było ze strony producentów filmu pewnym nadużyciem, 
co nie znaczy oczywiście, że w Polsce nie było i nie ma antysemityzmu. I co 
nie znaczy oczywiście, że wrogiem żołnierzy AK byli Żydzi, ale hitlerowcy, a 
sami akowcy często karali śmiercią tych, którzy wydawali Żydów Niemcom. 
„Nasze matki,  nasi ojcowie” nie jest dokumentem historycznym, ale serialem 
telewizyjnym, wyprodukowanym przez Niemców dla niemieckich widzów. Pod-
noszenie krzyku, że Niemcy tym filmem znowu chcą się wybielać za drugą 
wojnę i zrzucać odpowiedzialność na innych, trąci trochę ksenofobią. Podobne 
oburzenie zapanowało w Rosji za to, że radzieccy żołnierze są przedstawieni 
na filmie jako dzikusy ze wschodu wpadający do przejętego szpitala, zabijają-
cy rannych i gwałcących pielęgniarki. Polskich głosów w obronie wyzwolicieli 
Rosjan jakoś nie było słychać. Czyżby dlatego, że dla Polaków takie obrazki 
nie były tylko literacką fikcją?  

 Prezes TVP, Juliusz Braun, apeluje w liście skierowanym do swojego 
odpowiednika w niemieckiej ZDF o prawdę historyczną. I nie chodzi przecież o 
podręczniki do historii, ale o serial telewizyjny. O prawdę historyczną apeluje 
prezes publicznej telewizji w Polsce, w której na okrągło wyświetlane są takie 
seriale wojenne, jak „Stawka większa niż życie” czy „Czterej pancerni i pies”, 
które, jak wiadomo, „porażają” prawdą historyczną i naszym poczciwym kapi-
tanem Hansem Klossem, cudownym owocem braterstwa broni PRL i ZSRR z 
domieszką NRD.  

  Serial „Nasze matki, nasi ojcowie” opowiada losy pięciorga boha-
terów, przyjaciół, Niemców, które zaczynają się w przededniu inwazji hitlerow-
skich Niemiec na Związek Radziecki. Film jest osnuty na wspomnieniach au-
tentycznych postaci, z których jedna, główny bohater, były oficer Wermachtu 
żyje do dziś, w wieku 93 lat. Dla mnie serial ten jest próbą, mniej lub bardziej 
udaną, ale jednak próbą rozliczenia się Niemców ze swoją przeszłością, z wia-
ry w ideologię, która prowadzi do zagłady nie tylko inne narody, ale do zguby 
naród, w którym się stworzyła, która z młodych ludzi, gotowych walczyć za 
swoją ojczyznę. W ideologię, która prowadziła na bezsensowną rzeź miliony 
istnień, po jednej i drugiej stornie, w którą przestali wierzyć, kiedy było już za 
późno i nie można było już zatrzymać machiny śmierci i zła. I to wszystko jest 
w tym filmie, tylko trzeba chcieć to dostrzec, a nie szukać z uprzedzeniem tyl-
ko jednej „antypolskiej” sceny.  

Moje trzy grosze... 

Andrzej Wiśniewski  
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Tyś szczęście moje wiosenne /K. I. Gałczyński/ 
 

Tyś szczęście moje wiosenne 
zimowe, latowe, jesienne -  
lecz powiedz mi na dobranoc, 

wyszeptaj przez usta senne:   
  

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  

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 

za cóż to taka zapłata,  
ten raj przy Tobie tak błogi?... 
Ty jesteś światłem świata 
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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 – Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
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Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej 
parafii przygotowują (sprzątają) świątynię do niedzielnej liturgii. Serdecznie 
więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 

- z ulic Bursztynowa, Północna, Diamentowa i Mazowiecka do końca na 1 
czerwca,  

- z ulicy Osiedlowej na 8 czerwca, 

- z ulicy Wspólnej na 15 czerwca,  

- z ulicy Krótkiej na 22 czerwca,  

 Kościół jest wizerunkiem całej wspólnoty parafialnej, dlatego zachęcam, 
jeżeli istnieje taka  o zadbanie o kompozycję kwiatową przed ołtarzem. Dzię-
kuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie 
się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ.  

02 czerwca podczas mszy św. o godz. 1130 będziemy po raz kolejny przeży-
wać  jubileusze małżeńskie. W tym roku Srebrny Jubileusz  obchodzić będą 
następujące pary: Państwo: Małgorzata i Wiesław Lewandowscy z Rogozina,  

Jadwiga i Andrzej Gąseccy z Rogozina,  

Renata i Paweł Rucińscy z Rogozina,  

Katarzyna i Bolesław Urbaniakowie z Rogozina,  

Renata i Ryszard Lipińscy ze Stróżewka,  

Elżbieta i Tadeusz Kopacz z Rogozina.  

Ks. Proboszcz  

29 czerwca w Uroczystość św. Piotra i Pawła obędzie się VII Święto Parafii. 
Wśród wielu punktów naszego parafialnego święta o godz. 1800 msza św. 
dziękczynna. Szczegółowy program w najbliższym czasie. Starajmy zarezer-
wować już teraz sobotę na wspólne świętowanie.  

22 czerwca obędzie się III Festiwal Chórów Seniora i Parafialnych. Od po-
rannych godzin w naszej świątyni o palmę najlepszego chóru na płockim  Ma-
zowszu będą rywalizować chóry z Rypina, Golubia Dobrzynia, Płocka i nasz 
parafialny. Życzymy wszystkim najlepszych wyników i sukcesów. Parafian za-
praszam do kibicowania.  
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Dzień  Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

So. 1   1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 2 IX NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-
So. 

3-8   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, nabożeństwo 
do Krwi Chrystusowej 
1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 9 X NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-
So. 

10-15   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 16 XI NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe,  

Po.-
Pi. 

17-22   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 23 XII  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe,  

Wt.-
Czw. 

25-27   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi. 28  ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

So. 29  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

ŚWIĘTO PARAFII 

1800 MSZA ŚW. DZIĘKCZYN-
NA  

Nd. 30 XIII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po. 24  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA 
CHRZCICIELA 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 


