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ŚWIAT 

Bóg się ukrył dlatego by świat było widać 

gdyby się ukazał to sam byłby tylko 

kto by śmiał przy nim zauważyć mrówkę 

piękną złą osę zabieganą w kółko 

zielonego kaczora z żółtymi nogami 

czajkę składającą cztery jajka na krzyż 

kuliste oczy ważki i fasolę w strąkach 

matkę naszą przy stole która tak niedawno 

za długie śmieszne ucho podnosiła kubek 

jodłę co nie zrzuca szyszki tylko łuski 

cierpienie i rozkosz oba źródła wiedzy 

tajemnice nie mniejsze ale zawsze różne 

kamienie co podróżnym wskazują kierunek 

miłość której nie widać 

nie zasłania sobą 

ks. Jan Twardowski 
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Spacerkiem po okolicy parafii… 

 Żniwa to był czas największej kulminacji robót polnych. Ziemia wypłaca-
ła się za ciężką pracę, jaką się w nią włożyło, trzeba było należycie jej za to 
podziękować. W wielu okolicach w pierwszy i w ostatni dzień żniw szło się do 
pracy w świątecznych ubraniach. Dobrze było zaczynać żniwa w sobotę jako w 
dzień poświęcony Matce Boskiej, a w żadnym zaś wypadku w piątek, w dniu 
Męki Pańskiej. Czas rozpoczęcia zbiorów nazywano Zażynkami. Zatem nawet 
gdy zboże nie było dość dojrzałe, wychodzono w sobotę na pole, ścinano nie-
wielką ilość zboża i czekano spokojnie na stosowną porę. Żniwa były przecież 
już zaczęte i z dalszą pracą nie trzeba było się spieszyć.                               
 Zboże żęto poświęconymi sierpami i kosami. Pierwsze kłosy, ścięte z 
pól pobłogosławionych znakiem krzyża, układano na krzyż. Czynił to zawsze 
właściciel ziemi. Ludność, wychodząc w pole, jak i wracając z całodziennej 
pracy, zawsze śpiewała. Kolberg pisał: „Każdy pracował osobno na swoim 
wydziale, szli zawsze ze słońcem, ze wschodu na zachód, czyli od lewej do 
prawej strony”. Tylko taki kierunek zapewniał właściwe wykonanie każdej pra-
cy, ponieważ całodzienna wędrówka słońca wyznaczała porządek życia, łączy-
ła wschód z początkiem każdego działania, a zachód z jego końcem.                                                               
Wczesnym rankiem, kiedy piały koguty, ludzie wstawali do pracy przy żniwach. 
Toczyła się ona w określonym rytmie i porządku. Zboże żęto od świtu do połu-
dnia. Gdy słońce stawało w zenicie, żeńcy przerywali pracę, aby się posilić i 
odpocząć. Wierzono, że właśnie w południowej godzinie na ziemię przybywają 
demony i duchy: płanetnicy (sprowadzali deszcz w porze żniw), południce 
(powodowały łamanie w kościach, dusiły śpiących żniwiarzy) i dziwożony 
(wabiły tańcami, kogo porwały, mógł umrzeć lub postradać zmysły).  

Ciemności nocy także kryły w sobie zagrożenie i tajemnicę. Wierzono, 
że po zmroku człowiek może łatwo paść ofiarą różnych istot z tamtego świata:  
diabłów i boginek. W nocy nie wolno było pracować ani jeść, chyba że nasta-
wał czas święta. Ta pora doby była przeznaczona na sen.  

Pośród licznych prac polowych żniwa były najważniejsze, toteż dopusz-
czenia do kośby było pewnego rodzaju zaszczytem dla młodego człowieka, 
uznaniem go za dorosłego. W wielu okolicach w Polsce był zwyczaj wyzwala-
nia młodego parobka na pełnoprawnego kosiarza. Był to obrzęd inicjacyjny, 
zwany też wilkiem, frycem albo frycowaniem kosiarza. Do dziś zachowały się 
opisy z Mazowsza, gdzie młody człowiek w dniu swego pierwszego samodziel-
nego koszenia dostawał kosę źle naostrzoną, tak by pracować ciężej niż inni. 
Po skończonej pracy musiał uklęknąć na żwirze lub oście przed 
„wyzwalającym”, który go „spowiadał”, bijąc przy okazji ostem, i targował się o 
ilość wódki, którą młody „wilk” ugości towarzyszy. Ostatecznie nowicjusz był 
uroczyście odprowadzany do karczmy, gdzie ogłaszano, że jest pełnoprawnym 
parobkiem.                                                        

Przed postępującymi kosiarzami uchodziło ptactwo gnieżdżące się 
wśród zboża, głównie przepiórki. Ptaki te miały wzywać żniwiarzy do pracy – w 
ich wołaniu doszukiwano się słów: pódźcie żąć, pódźcie żąć8, podobnie jak 
wiosną miały wzywać: pódźcie pleć. W różnych miejscach ci zbierający plon 
zostawiali dla nich niezżętą ostatnią garść zboża. /c.d.s.3/ 
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Tak jak doba dzieliła się na porę bezpieczną i niebezpieczną, tak i w tygodniu 
były dni dobre i złe do rozpoczynania ważnych prac w polu czy w gospodarstwie. 
Za najlepsze dni uważano wtorek i czwartek, czasem środę. Poniedziałek nie 
wróżył powodzenia zapoczątkowanej wówczas pracy, a piątek uważany był za 
dzień feralny. Sobota, o której wspomniano wcześniej, sprzyjała zarówno koń-
czeniu jak i rozpoczynaniu różnych prac. Ludzie wierzyli, że w sobotę zawsze, 
choć na chwilę, pokaże się słońce, ponieważ tego dnia Matka Boża suszyła pie-
luszki Pana Jezusa. Szczególna pozycja soboty wynikała najprawdopodobniej z 
faktu, że następował po niej dzień świąteczny. Niedziela była dniem wolnym od 
pracy, w którą każdy chrześcijanin miał obowiązek uczestnictwa we mszy świę-
tej.  

Do II wojny światowej zwyczaje żniwne rozwijały się głównie we dwo-
rach, które w okresie zbiorów zatrudniały, oprócz własnej służby, wielu uboż-
szych mieszkańców wsi. Gdy koszono na niwie dworskiej, chwytano i wiązano 
powrósłami przybywającego w pole dziedzica lub członków jego rodziny, a kiedy 
pojawiał się konno, wiązano mu słomą nogę do strzemienia i zwalniano dopiero 
po złożeniu stosownego okupu. W nowszych czasach był to już tylko tradycyjny 
sposób na otrzymanie dodatkowej zapłaty, dawno już zapomniano o jego pier-
wotnym, magicznym sensie – o wiązaniu w ten sposób właściciela z plonem jego 
pola.  

Żniwa w Polsce trwały i trwają dwa miesiące - od 15 czerwca do 15 
sierpnia - a kończono je dożynkami (Święto Plonów). Dożynki obchodzone były 
w każdym gospodarstwie, gdyż stanowiły nie tylko zakończenie pewnego cyklu 
prac polnych, lecz były obrzędem mającym zapewnić dobre plony w przyszłych 
latach. Jednocześnie były formą dziękczynienia Bogu za urodzaj, a być może 
również i duchom przodków, gdyż niektóre zwyczaje dożynkowe zdają się na-
wiązywać do uroczystości zaduszkowych. Jego obchody dzielono na polne i 
wieńcowe. Żniwiarze wykonali ciężką pracę, a na jej dowód składali gospodarzo-
wi dar z wieńców, owoców, orzechów i chleba upieczonego z ziarna zżętego 
zboża.  

Obecnie podziękowania za urodzaj kieruje się ku Bogu i Matce Boskiej. 
Święto obchodzone jest we wszystkich regionach Polski, a jego nieodłącznym 
elementem jest wieniec dożynkowy, wyplatany z kłosów zbóż, kiści czerwonej 

jarzębiny, warzyw, owoców, kwiatów oraz 
kolorowych wstążek. W przeszłości wień-
ce miały zwykle kształt korony lub koła, 
dziś przybierają przeróżne kształty i for-
my. Uroczystość przypada na pierwszy 
dzień jesieni  i ma charakter religijno - 
ludowy, towarzyszy jej msza święta, a 
często także konkurs wieńców oraz festyn 
ludowy. 

Przygotował: Krzysztof Czerwiński 
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Wielu ludzi nie pije wody przed snem, bo w nocy musiałoby wstawać. Pa-

miętajmy, jaki związek ma woda i atak serca. Grawitacja powoduje przemieszcze-
nie wody do dolnych części ciała, gdy jesteśmy w pozycji pionowej. Kiedy leżymy, 
nerki pracują intensywniej, bo im jest łatwiej. Co mówią lekarze? Picie wody w 
odpowiednich porach zwiększa ich efektywność w organizmie, a więc: 2 szklanki 
wody pijemy po przebudzeniu – pomaga to wzbudzeniu aktywności organizmu, 1 
szklankę wody pijemy 30 minut przed posiłkiem – pomaga w trawieniu, 1 szklankę 
wody pijemy przed wejściem pod prysznic – obniża ciśnienie krwi,1 szklankę wo-
dy pijemy przed pójściem spać – zapobiega atakom serca i udarom.          

    
Zapobiega także nocnym skurczom mięśni nóg, które odwodnione przez 

lepszą pracę nerek szukają płynów. (Raport kardiologów z 2008 roku - Journal of 
the American College of Cardiology.) 

   Większość ataków serca zdarza się rano pomiędzy godz. 6 i południem. 
Jeżeli to zdarzyło się w nocy, gdy serce „odpoczywa” - znaczy, że wydarzyło się 
coś niezwykłego. 

1. Jeśli bierzesz aspirynę, bierz ją zawsze na noc! Działa 24 godziny i naj-
potrzebniejsza jest organizmowi RANO. 

2. Trzeba pamiętać, że aspiryna Bayerowska jest czysto-krystaliczna i roz-
puszcza się prawie natychmiast (nie tak jak tabletki). Miej ją zawsze przy łóżku. 

 
Symptomy ataku serca: oprócz bólu w lewej ręce, może być również silny 

skurcz policzka czy nudność oraz rzadziej obfite pocenie. Pamiętajmy, że wcale 
nie musi być bólu w klatce piersiowej przy ataku ser-
ca. 60%  ludzi miało atak serca w nocy i się wcale 
nie obudziło. 
 
   Jeżeli czujemy zbliżający się atak serca, natych-
miast rozpuśćmy DWIE aspiryny w ustach z niewiel-
ką ilością wody. Wezwijmy pogotowie: 999, najbliż-
szego członka rodziny lub sąsiada, mówiąc: „Atak 
serca”, wziąłem dwie aspiryny! 
   Usiądźmy na krześle jak najbliżej drzwi i czekaj-
my...  W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY SIĘ 
KŁAŚĆ! 
   Kardiolodzy mówią, że jeśli zapamiętamy te wska-
zówki i prześlemy je innym, możemy uratować ko-
muś życie, które jest „DAREM JEDNORAZOWYM”. 
 

Atak serca i woda! 

Ks. prof. Hieronim Chamski 
 

Tłumaczenie z angielskiego czasopisma:  
”Journal of the American College of Cardiology”) 
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Bardzo lubię, a może raczej lubiłem, Wojciecha Cejrowskiego. 
Bardzo cenię go za jego dokonania naukowe, podróże „Boso przez 
świat”, wiedzę oraz za gotowość do obrony przekonań, które głosi, 
aczkolwiek z wieloma z nich się po prostu nie zgadzam. Jego pro-
gram swego czasu w telewizji publicznej „WC kwadrans” miał sporą 
popularność, ale został zdjęty z anteny z powodów politycznych. Cie-
kawił, ale i szokował.  Cejrowski później wędrował ze swoim objazdo-
wym „kwadransem” po Polsce i tak samo walił w stół swoim charakte-
rystycznym kubkiem do herbaty. Pamiętam jego wizytę wiele lat temu 
w dawnym kinie Studio w Płocku i rzeszę ludzi na tym spotkaniu.  Był 
również niedawno w jednej z płockich galerii, ale to była chałtura dla 
zarobienia trochę pieniędzy.  

Świadomie jednak piszę „lubiłem” w czasie przeszłym. Buszu-
jąc po Internecie, trafiłem na dyskusję telewizyjną, która mi się marzy-
ła od dawna, a którą niestety przegapiłem. Ale potęga Internetu jest 
niezmierzona i obejrzałem ją z zachwytem. Dwie potęgi „katolickiego 
dziennikarstwa”, autorytety, celebryci, można rzec: Wojciech Cejrowski kontra Szy-
mon Hołownia.  

Ale dlaczego „kontra”?  
W opisie na portalu YouTube przeczytałem „Cejrowski miażdży Hołownię”.  

Ten, kto stworzył ten opis, chyba nie zrozumiał tego, co tam było mówione, ale to 
inna historia.  

Szymon Hołownia rozmawia z Wojciechem Cejrowskim o poszanowaniu 
drugiego człowieka. Dla Cejrowskiego ten drugi, „inny” człowiek, bo o nim mowa, 
to gej, pederasta, pedzio oraz żeńskie określenia, które nie bardzo nadają się do 
cytowania w parafialnej gazetce. Tych wszystkich Cejrowski wyklucza z Kościoła. 
Słucham, oglądam i oczom nie wierzę. Jakim prawem? Jezus Chrystus pochyla się 
nad cudzołożnicą, której wiara okazuje się większa od wielu „pobożnych”. Ten, 
który grzeszy, potrzebuje Kościoła, argumentuje Hołownia. Nie, musi zostać wyrzu-
cony, argumentuje Cejrowski. Jestem ciekaw, co się stanie z tymi wyrzuconymi 
według Cejrowskiego. Mimo wielu pozytywnych cech pan Wojtek ma niezwykłą 
łatwość obrażania ludzi. Jezus nauczał miłości i zastanawiam się, ile miłości jest w 
Wojciechu Cejrowskim.  

„Zaskoczył mnie pan, panie Wojtku, bo myślałem, że skoro wierzymy w tego 
samego Boga, to istnieje jakaś płaszczyzna porozumienia między nami, co będzie, 
jak się spotkamy w jednym kościele, przekażemy sobie znak pokoju?” – dopytywał 
Hołownia. „Być może istnieje taka płaszczyzna, ale ja nie mam ochoty na to, za to, 
co pan wypisuje w Newsweeku. Nie przepadam za panem, więc nie wybieram się 
do tego samego kościoła, co pan” – odpowiedział Cejrowski.  

I na koniec refleksja, że Szymon Hołownia za obronę swoich przekonań 
katolickich został właśnie z tego Newsweeka niedawno wyrzucony.   

WC kwadrans juŜ minął  

Przygotował: Andrzej Wiśniewski 
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  „Kiedy gaśnie płomień wiary, wszystkie inne światła tracą w końcu swój 
blask”. Encyklika „Lumen fidei” (Światło wiary), dzieło dwóch papieży, jest niezwy-
kłą katechezą o nieprzemijającym pięknie  i aktualności chrześcijańskiej wiary. 
Akcentuje związek wiary z miłością i prawdą. Po raz pierwszy w historii Kościoła 
ogłoszona została encyklika napisana przez dwóch żyjących papieży 

Papież Franciszek powiedział niedawno, że to „encyklika na cztery ręce” 
i „mocny dokument”, który otrzymał po poprzedniku i doprowadził do końca. Jak 
podpowiada już w samym dokumencie, należy ją „dołączyć do tego, co Benedykt 
XVI napisał w encyklikach o miłości i nadziei”. Mamy, więc współczesny papieski 
tryptyk o trzech tzw. cnotach teologicznych. „Prawie skończył on [Benedykt] pracę 
nad pierwszym szkicem encykliki o wierze. Jestem mu za to głęboko wdzięczny 
i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuję jego cenne dzieło, dodając 
do tekstu kilka przemyśleń” – pisze Franciszek. Już sam fakt, że otrzymujemy 
encyklikę napisaną przez dwóch papieży i obaj autorzy żyją, jest czymś bez prece-
densu w historii Kościoła. Benedykt XVI i Franciszek dali nam w ten sposób przy-
kład osobistej pokory. Oni sami pozostają w tle, na pierwszy plan wysuwa się po-
sługa Piotra, która jest przede wszystkim „utwierdzaniem braci w wierze”. Nie ma 
wielkiego sensu dociekanie, które zdania od kogo pochodzą. Nie czuje się 
w tekście żadnej dysharmonii. To bardzo spójny dokument, choć bez wątpienia 
w tym „utworze na cztery ręce” wiodący głos należy do Benedykta XVI.  

GN 28/2013  ks. Janusz Wiśniewski 

Encyklika     na cztery ręce 

Po co są kościelne przykazania 

W doniesieniach świeckich mediów po decyzji episkopatu pojawiały się 
tytuły „Wolno imprezować w piątek" czy „Episkopat pozwala organizować hucz-
ne imprezy w piątek". Nie taka była intencja biskupów. Zniesienie zakazu organi-
zowania zabaw w piątki nie oznacza bynajmniej zachęty do ich organizowania. 
Ale takich interpretacji można było się spodziewać. (...) Przypomnijmy, że Konfe-
rencja Episkopatu Polski postanowiła zmienić czwarte przykazanie kościelne. 
Brzmiało ono dotychczas: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w za-
bawach". Teraz mamy: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału 
w zabawach". Pojawia się pytanie o znaczenie przykazań kościelnych. Kto ma 
prawo je zmieniać, jaka jest ich relacja do Bożych przykazań, dlaczego mamy 
się do nich stosować?    

NIEZBĘDNE MINIMUM 
(8) trzeba odróżnić przykazania Boże (Dekalog), które są z ustanowienia 

Bożego, niezmienne i obowiązują powszechnie, od przykazań kościelnych, które 
są z ustanowienia ludzkiego. Formułuje je Urząd Nauczycielski Kościoła, podle-
gają one zmianom i mogą brzmieć nieco inaczej w różnych częściach świata. 
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „przykazania kościelne odnoszą 
się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z 
niego moc. Obowiązujący charakter tych praw (8), ma na celu zagwarantowa-
nie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we 
wzrastaniu miłości Boga i bliźniego". Kościół przez sformułowanie przykazań 
kościelnych pokazuje pewne „niezbędne minimum" praktyk religijnych katolika. 

I część 
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Przed chrztem Polski 

Bizantyńskie cesarstwo natomiast kurczyło się, a co gorsza chrześcijań-
stwo traciło grunt w podległej mu Azji i Afryce. Opanowała te kraje nowa reli-
gia: islam, czyli muzułmaństwo, zwane też mahometanizmem od swego zało-
życiela. Był nim Mahomet, zamożny kupiec i przewodnik karawan, który żył w 
Arabii w pierwszej połowie VII w. po Chrystusie. Obznajomiwszy się w podró-
żach handlowych z chrześcijaństwem i żydostwem, zapragnął też Arabów 
przywieść do wiary w jednego Boga. Wziął od żydów więcej, niż od chrześci-
jan, a między innymi zakazał sporządzać wyobrażenia ludzkich postaci, malar-
skie czy rzeźbiarskie. Pozostawił zaś niewolnictwo, zezwolił na wielożeństwo, 
a w raju po śmierci obiecywał wszelkie rozkosze cielesne. Taka religia, sumień 
nie dręcząc, szerzyła się łatwo. Nakazał zaś Mahomet szerzyć islam mieczem. 
Nawracanie było podbijaniem, a podboje szły bardzo szybko. Około r. 640 ode-
brali już muzułmanie Bizantyńczykom całą Arabię, Syrię, Palestynę, Persję i 
Egipt, a w r. 711 przeprawili się przez wąską Cieśninę Gibraltarską na stronę 
europejską i zaczęli podbój Hiszpanii. Zastanawiać musi fakt, że Bizantyńczycy 
nie tylko nie nawrócili ani jednego muzułmanina, ale sami ulegli wpływom isla-
mu. Oto kazano tam z cerkwi powyrzucać obrazy i podpalić je! Okres obrazo-
burstwa obejmował lata 717-842, trwał więc całych 125 lat. 

Podczas gdy katolicyzm, wymaga, żeby duchowa władza była niezależ-
na od świeckiej, w Bizancjum zrobiono cesarza głowa Kościoła! Religia na 
usługach państwa! Skądże to? Bo Bizancjum odrywało się od jedności z Rzy-
mem, odszczepiało się od prawdziwego Kościoła, odrzucało zwierzchność pa-
pieską, słowem popadało w schizmę. Łączyło się z tym przesadne mniemanie 
o władzy monarszej, o władzy rządu. Zasadą schizmatyckiego Bizancjum stała 
się tak zwana wszechmoc państwa. Znaczy to, że rządowi wszystko wolno, 
przy czym nie potrzebuje się krępować żadną moralnością. Nastała między 
Rzymem a Bizancjum nie tylko schizma, ale całkiem odmienne poglądy na ży-
cie zbiorowe, czyli różnica cywilizacji. Inna wykształciła się cywilizacja w Bizan-
cjum, a inna w Rzymie. Kościół zachodni zbierał tymczasem wszystko, co po 
starożytnych Rzymianach zostało dobrego, co dało się pogodzić z chrześcijań-
stwem. Przecież nawet za czasów pogaństwa obowiązywało u Rzymian jedno-
żeństwo, nietykalność własności prywatnej, a prawo prywatne miało ogromną 
powagę; aż do późnych czasów utrzymali też praworządność, to znaczy, że 
nawet głowę państwa obowiązywało prawo. Panował u Rzymian ład i porządek 
publiczny, bezpieczeństwo i trwałość stosunków. To wszystko przejmował Ko-
ściół i chronił, podobnie jak naukę, literaturę i sztuki piękne, całe umysłowe 
dziedzictwo po starożytnym świecie. Postawiwszy zaś na czele całego życia 
zbiorowego zasadę dwoistości władzy, osobnej duchownej, a osobnej świec-
kiej, wytworzył Kościół nową cywilizację. Nazywamy ją łacińską, a to od języka, 
który przyjęty od starożytnego Rzymu, stał się językiem kościelnym na zacho-
dzie i językiem powszechnym nowej cywilizacji. Tej cywilizacji Bizancjum nie 
tylko nie przyjęło, ale zwalczało ją zawzięcie. 

Feliks Koneczny - "Święci w dziejach Narodu Polskiego" 
Przygotowała Agata Trojanowska 
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 Dlaczego w Kościele katolickim kobiety mogą wprawdzie sprawować wiele 
funkcji, ale nie mogą być kapłanami? Papież Franciszek tłumaczy prosto: 
"Ponieważ najwyższym kapłanem jest Jezus, mężczyzna". Dodaje, że tradycja 
teologiczna definiuje kapłaństwo jako powołanie mężczyzny, co nie znaczy, że 
rola kobiety jest drugorzędna. Jest inna, zdefiniowana w postaci Maryi, stojącej 
wręcz ponad apostołami. (8) Podkreśla jednocześnie, że kobieta przez wieki 
była krzywdzona, "wykorzystywana do zdobywania pieniędzy i niewolniczej pra-
cy" i spychana na drugi plan. Ten podział funkcji i rola przypisywana kobiecie w 
chrześcijaństwie w podobny sposób pojawia się w tradycyjnym judaizmie - tłu-
maczy z kolei Abraham Skórka. W ogóle w wielu kulturach mężczyzna ma wię-
cej władzy niż kobieta. I także judaizm nie ustrzegł się przed tymi wpływami. Ale 
jeżeli zgodnie z Talmudem mężczyźnie trudno o rozwód, to dzieje się tak z po-
wodu ochrony kobiety, by - bardzo pragmatycznie - miała zapewnione środki do 
życia. 

Duchowny nie ma prawa wtrącać się w prywatne życie człowieka i zmu-
szać go do czegokolwiek - argumentuje kard. Bergoglio. "Jeżeli Bóg podjął ryzy-
ko stworzenia nas wolnymi, kim jestem, bym mógł się wtrącać?" - pyta retorycz-
nie. Zrozumienie tego jest też powodem, dla którego dyskusja na temat par tej 
samej płci nie osiągnęła jeszcze godnej jej głębi - uważa rabin Skórka. Ani rabin, 
ani papież nie potępiają związków homoseksualnych. Czym innym jest jednak 
nadanie im odpowiedniej formy prawnej, czym innym stawianie ich na równi z 
parami heteroseksualnymi. "Jeżeli związek jest prywatnej natury - uważa Bergo-
glio - to nie dotyka on osób trzecich czy społeczeństwa. Ale kiedy prawnie po-
zwalamy parze na małżeństwo i uprawniamy ją w ten sposób do adopcji, poja-
wiają się dotknięte tym dzieci. A każdy człowiek do ukształtowania swej tożsa-
mości potrzebuje mężczyzny jako ojca i kobiety jako matki". Zdaniem Rabina 
osoba homoseksualna, kochając osobę tej samej płci, kocha kogoś, kogo zna. 
Poznanie przez mężczyznę kobiety jest już czymś zupełnie innym, jest wyzwa-
niem, bo "kobieta jest łamigłówką, którą mężczyzna musi rozwikłać". Bergoglio 
jest tego samego zdania co rabin: "Tak, wzajemne rozszyfrowanie się jest czę-
ścią przygody, jaką jest małżeństwo". Ale też jeżeli małżeństwo się nie sprawdza 
- tu "Die Welt" cytuje rabina Skórkę - "Oczywiście rozwód jest dramatem. Ale nie 
jest to kwestia wiary". 

"O niebie i ziemi" na pewno nie jest teologiczną dysputą. Cytowane przez 
niemiecką gazetę fragmenty pokazują, że rozmowy tych dwóch przyjaciół odkry-
wają przede wszystkim świeży, niekonwencjonalny sposób patrzenia na świat. 
Obydwaj szukają odpowiedzi na często fundamentalne pytania. Różnią się w 
niewielu kwestiach.  

I papież „z końca świata” i rabin są jednomyślni, że życie jest święte, 
"zasługuje na najwyższy szacunek". Eutanazja jest niedopuszczalna, czym in-
nym jest natomiast podtrzymywanie organizmu przy życiu za wszelką cenę. Pa-
pież Bergoglio: "Tak długo, jak długo istnieje szansa zwalczenia choroby, robi 
się wszystko, co możliwe. Powinno się jednak stosować nadzwyczajne środki 
tylko wówczas, jeżeli istnieje nadzieja na wyzdrowienie. Stary człowiek jest po-
wołany do odejścia w pokoju. Proszę o tę łaskę dla siebie". 

"  

Kościół u progu rewolucji? (''Deutsche Welle'') 
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Radość jest wyrazem szczęścia, szczęście zaś jest przyjemnością czer-
paną z czegoś, co nas dotyczy lub z czegoś, co posiadamy. Pojęcie szczęścia 
często pojawia się w naszych rozmowach, ale bywa, że trudno nam je zdefinio-
wać. Każdy człowiek może inaczej rozumieć i odczuwać, co to znaczy być 
szczęśliwym. Niezależnie od naszej osobistej definicji szczęścia, musimy przy-
znać, że jest ono widoczne na zewnątrz, a jego niezaprzeczalnym skutkiem jest 
radość. Podczas gdy szczęście odczuwane jest w głębi duszy, radość widać na 
pierwszy rzut oka. Nasze społeczeństwo stopniowo pozbawiło ważności 
„szczęście bezinteresowne”, gloryfikując jedynie posiadanie i kupowanie. Dało 
pierwszeństwo wartościom „mieć” nad „być” i ekonomii nad człowiekiem. Czer-
panie radości tylko z posiadania jest bardzo niebezpieczne, bo ulotne. Jeśli je-
stem tym, co posiadam, to kim będę, jeśli to stracę? 

 Także jeśli postawimy naszemu szczęściu dużo warunków, czyli będzie-
my potrzebować wiele, aby stać się szczęśliwymi, ciężko będzie nam się rado-
wać. Nie oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z naszych celów i pragnień, 
ale że powinniśmy umieć je dostosować i dzielić na części, tak abyśmy mogli je 
realizować krok po kroku. 

 Prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem na nauczenie naszych 
dzieci radości będzie zachęcanie ich do cieszenia się małymi rzeczami, które 
przytrafiają się każdego dnia. Chociaż wielkie ideały czy długoterminowe projek-
ty są bardzo ważne, sprawiają one radość tylko wtedy, kiedy się je już zrealizuje, 
jeśli w ogóle do tego dojdzie. Właśnie dlatego powinniśmy podzielić ambitne 
plany na małe, osiągalne projekty dostosowane zarówno do naszych możliwości 
jak i czasu.  

 W ten sposób szczęście i radość będą w naszym życiu stałym elemen-
tem. Filozofowie uważają, że „oczekiwanie zbyt wielkiego szczęścia jest prze-
szkodą do szczęścia”, a mądrość ludowa dodaje: „chytry dwa razy traci”. Jeśli w 
stosunku do szczęścia jesteśmy zachłanni i chcemy je osiągnąć całe i w jednej 
chwili, na pewno w końcu staniemy się po prostu nieszczęśliwi.  

 Nie zapominajmy, że nasz system wartości, to wszystko, co przekażemy 
naszym dzieciom, zdecyduje, czy będą odczuwały szczęście w całym swoim 
życiu. Szczęścia można się więc nauczyć, ale trzeba mieć wzór, bo dzieci uczą 
się nie przez to, co im mówimy, ale poprzez to, co robimy, jak żyjemy. 

Popatrz 
Żył kiedyś człowiek bardzo bogaty. Żył kiedyś człowiek bardzo biedny. 

Każdy z nich miał syna, a żyli po przeciwnej stronie wzgórza. 
 Pewnego dnia bogacz wyprowadził swego syna na szczyt wzgórza i ogar-

niając krajobraz obszernym ruchem ręki, tak do niego powiedział: 
 - Popatrz, wszystko to będzie wkrótce twoje! 
 W tej samej chwili biedak wyprowadził swego syna na szczyt wzgórza po 

przeciwnej stronie i w blasku wschodzącego słońca oświetlającego równinę, 
powiedział do niego: 

 - Popatrz! 
 

Na podstawie  Bajek filozoficznych Michela Piquamala  

oraz Wartości w Ŝyciu społecznym  

   Opracowała: Beata Kapowicka 
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Informacja o ilości zebranych przez parafian nakrętkach na rzecz Fundacja 
" Portal Fm - Pomagamy Dzieciom " z siedzibą przy ul. Dojazd 13.  Zebraliśmy  
w: XI. 2012 - 1 duży worek; XII. 2012  - 2 duże worki; I. 2013 - 2 duże, 2 małe 
worki; II. 2013 - 1 duży i 1 mały worek; III. 2013 - 2 duże i 3małe worki; IV. 2013 
- 2 duże worki; V. 2013 - 3 duże worki; VI. 2013- 10 kg. Łącznie zebraliśmy w 
naszej parafii ok. 16 kg. Serdecznie dziękuję wszystkim za przyłączenie się do 
akcji. Liczę nadal na Państwa udział w akcji.  

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.  

NABOśEŃSTWA: 
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 - niedziela o godz. 1030   

Schola - poniedziałek 1730  

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

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOśEŃSTW I SPOTKAŃ  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

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

Tel. plebania - 24 264 45 58, 507119511 

Ks. Proboszcz  



 

 

                                                                            11 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
P a r a f i a  ś w .  F a u s t y n y  A p o s t o ł k i  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Nr 8/81 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej pa-
rafii przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii.  
Serdecznie więc zapraszam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej para-
fii: 
- z ulicy Wiosennej (II część, od ul. Słonecznej do końca) na 3 sierpnia,  
- z ulicy Klonowej na 10 sierpnia,  

- z ulicy  Jaśminowej (od początku ulicy do ul Słonecznej) na 17 sierpnia,  

- z ulicy Jaśminowej (dalsza część ulicy od ul Słonecznej) na 24 sierpnia,  

- z ulicy Lipowej 31 sierpnia,  

- z ulic: Płockiej i  Krańcowej na 7 września.   

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w 
akcję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska. Świątynia, w 
której panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te so-
botnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG 
ZAPŁAĆ. 

Ks. Proboszcz  

14 lipca dobrowolnie braliśmy udział w zbiórce dla p. Cieślak (katechetki). Pra-

gnąłbym serdecznie  wszystkim Parafianom, za dobre serce i zrozumienie po-

trzeb chorej osoby. Zebrane środki zostały przekazane do Kurii Diecezjalnej, 

która koordynowała całą akcją. Postawa Państwa jest bardzo budująca i gorą-

co pragną za nią podziękować.  
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Dzień 

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Czw. 1   1800 msza św. 

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych 

1730 spowiedź , nabożeństwo 

do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 4 XVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.   

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św.  

Wt. 6  PRZEMIENIENIE 

PAŃSKIE  

1800 msza św.  

Nd. 11 XIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św.  

Czw. 15  UROCZYSTOŚĆ NAJ-

ŚWIĘTSZEJ MARYJ 

PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św.  

Nd. 18 XX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 19-24   1800 msze św.  

Sob. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-

TŁOMIEJA  

APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Nd. 

  

25 XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., DOŻYNKI 

Po.-Sob. 26-31   1800 msze św.  

Śr. 14  ŚW. MAKSYMILIANA 

MARII KOLBEGO 

1800 msza św.  


