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Od ciemnej grudki prochu, która smoli ręce,  
z namaszczeniem rzucanej w Popielcową Środę  

radość rośnie jak balon.  
O, rzuć prochu więcej  

na grzywkę panny Zuli, proboszczom na brody.  
 

Nadzieja w ciemnej grudce  
wiosna w drzwiach kościoła, 

srebrne krewniaczki wierzby gawrony odsłonią,  
ten, co nie chciał religii, jak Tomasz uwierzy  

i zacznie beczeć ze szczęścia pod lampką czerwoną.  
 

Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń 
wiele rzeczy skradzionych podrzucą w czas krótki.  

 
Rozpocznie się zwyczajnie i zawsze od Środy,  

Wielki Post, co krzyczy nawet na kotlet malutki.  
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W dniu 14 listopada 2013 roku ukazał się dekret  ks, biskupa Piotra Libery, w którym 
oznajmia, że mając na uwadze dobro duchowe wiernych parafii  pw. Św. Aleksego w 
Płocku-Trzepowie, po wysłuchaniu Rady Kapłańskiej i Proboszczów: ks. Zbigniewa Ka-
nieckiego i ks. Janusza Wiśniewskiego postanowił wyłączyć miejscowość Brochocinek z 
parafii w Trzepowie i włączyć do parafii w Rogozinie. Dokument ten ma znaczenie kano-
niczne tj. dotyczy przepisów prawa kościelnego,  ale ma również znaczenie  historyczne.  

Zazwyczaj w dokumencie erekcyjnym wystawianym przez biskupa dla parafii, okre-
ślone są jej granice i wyliczone miejscowości tworzące nowy okręg duszpasterski. Z tej 
racji, że dla parafii  w Trzepowie, do której należał Brochocinek nie zachował się taki 
dokument trudno jest dziś ustalić pierwotny teren powstałej niegdyś parafii. Z zachowa-
nych zapisów zwraca uwagę pochodzący z 1776 roku protokół wizytacji parafii . Zawiera 
on nazwy 9 miejscowości, które wchodziły w skład parafii: Trzepowo, Brochocino, Bro-
chocinek, Kostrogaj, Chełpowo, Powsino, Bronowo Sady, Bronowo Gąsiory i Tchorz. 
Dość ciekawy zapis zawiera protokół innej wizytacji dziekańskiej, dziekana płockiego 
Wojciecha Chwałkowskiego odbytej w 1783 roku . Poza wyliczeniem wsi należących do 
Parafii Trzepowskiej,  zamieszczona jest też wzmianka o tym, czy dana wieś była szla-
checką, królewską czy też kościelną. I tak: własnością kapituły były wioski: Trzepowo i 
Kostrogaj, królewską - Powsino, królewską i kolegiaty płockiej – Chełpowo, zaś pozosta-
łe były szlacheckie. Daje to pogląd i podstawę do stwierdzenia, że właścicielami Brocho-
cinka i Brochocina byli lokalni dziedzice. Brochocinek był wsią szlachty zagrodowej, 
która przyjęła nazwisko Brochocki. Rodzina była spokrewniona z Otolińskimi z Otolina. 
Dokumenty wymieniają 140 ha gruntów bezkmiecych, a w roku 1662 - 4 ośrodki właści-
cielskie: Rembielińskiego, Brochockiej , Bledzewskiego i największy Marcina Brochodz-
kiego. Szlachectwo zazwyczaj kojarzone jest z bogactwem, służbą, rozległymi majątkami. 
Wiele jednak rodzin szlacheckich, poprzez liczne rozdrobnienia, doprowadziło się do sta-
nu szlachty zagrodowej. Pewne gałęzie rodzin drobnoszlacheckich rzeczywiście potrafiły 
utrzymać się na wyższym poziomie i nawet zrobić karierę, ale zdecydowana większość 
żyła w skromnych warunkach. 

Waldemar Hinc w swojej książce „Sklepienie i kamień, opowieść o Rogozinie” opi-
suje kolejnych właścicieli Brochocina od roku 1434 do roku 1918. Dużą lokalną cieka-
wostką historyczną jest to, że kiedy w początkach  XX w. część majątku w tej wsi dzier-
żawił  August hrabia Łoś (1969-1928)  gościł u siebie ( w Brochocinie) w 1915 roku – 
późniejszego ostatniego władcę Cesarsko-Królewskich Austro-Węgier, arcyksięcia 
Karola I, który lata 1914-1915 spędzał jako dowódca sztabowy na frontach I Wojny 
Światowej.  

Książę Karol walczył na pierwszej linii frontu. Świadomy, że wojna jest wielkim 
okrucieństwem, robił wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec niepotrzebnemu rozlewowi 
krwi. Oficerom zalecał, by «zapewniali rannym szybką pomoc medyczną, troszczyli się o 
żołnierzy, (...) aby jeńców nie zabijano, lecz brano do niewoli». Surowo zakazywał rabun-
ków, rozbojów i wandalizmu. Karol Habsburg dał się poznać jako władca sprawiedliwy. 
Był kochającym ojcem ośmiorga dzieci, dbającym o ich katolickie wychowanie. Jako 
cesarz starał się wprowadzać w życie społeczną naukę Kościoła. Zachowały się relacje, że 
rodzice Karola Wojtyły nadali przyszłemu papieżowi imię Karol właśnie na cześć cesarza 
Austrii. Ostatnim błogosławionym, którego Jan Paweł II wyniósł na ołtarze, był właśnie 
Karol I Habsburg cesarz Austrii    

Krzysztof Czerwiński 

Spacerkiem po okolicach parafii 
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#owy papież… Herb i zawołanie PapieŜa Franciszka 

Papieskie zawołanie „miserando atque eligendo” oznacza dosłownie „litując się i wybie-
rając go”. Wzięte jest z 21. homilii Bedy Czcigodnego, mówiącej o powołaniu św. Mate-
usza: „Jezus zobaczył celnika i litując się nad nim wybrał go na apostoła” (Vidit ergo Ie-

sus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 'Sequere me'). Centralnym 
tematem tej homilii jest miłosierdzie Boże - jest ona zawarta w Liturgii Godzin na święto 
Apostoła Mateusza - w to właśnie święto w 1953 r. Jorge Bergoglio odczuł powołanie do 
zakonu jezuitów. 
 
Słońce z monogramem IHS oznacza Jezusa (jest to także herb jezuitów) - krzyż i znajdu-
jące się pod nim gwoździe to symbole Męki Pańskiej 
 
Gwiazda oznacza Maryję, Matkę Chrystusa i Kościoła 
 
Kwiat nardu - symbol św. Józefa, namaszczenia. Z szpikanardu wyrabiano olejek - takim 
olejkiem został namaszczony Jezus w Betanii przez Marię (J 12,1-10) 
 
Papież Franciszek wśród wielkich postaci 2013 r. w Chinach. Również Chińczycy 
zdają sobie sprawę ze znaczenia Papieża Franciszka. Znalazł się on na liście 10 najważ-
niejszych postaci minionego roku, ustalanej przez Chińskie Forum Prasowe.  
W jego skład wchodzą najważniejsi przedstawiciele mediów i stowarzyszeń dziennikar-
skich w Chinach kontynentalnych. Papież znalazł się na trzeciej pozycji. I jest on pierw-
szym przedstawicielem świata religii, który dostał się na tę elitarną listę chińskich me-
diów.  

Franciszek wywołał powszechne zaskoczenie tym, jak do papamobile zaprosił do-
strzeżonego w tłumie znajomego księdza z Argentyny. Ks. Fabian Baez siedział u boku 
Papieża, gdy ten jeździł wśród sektorów pozdrawiając wiernych przybyłych na pierwszą 
w tym roku audiencję ogólną. 50-letni kapłan pracuje w jednej ze stołecznych parafii Bu-
enos Aires. Ojciec Święty nazwał go „wielkim spowiednikiem”.  

Swoje wpisy na twitterze Ojciec Święty nieraz kieruje do ludzi młodych. To oni prze-
cież szczególnie często sięgają do tego elektronicznego środka przekazu.                                                        
„Drodzy Młodzi! – pisze Franciszek. –  
Jezus daje nam życie daje w obfitości. Blisko Niego będziemy mieli radość w sercu i 
uśmiech na ustach”.         
Papieskie tweety publikuje się w dziewięciu językach, w tym także po łacinie. I o dziwo, 
właśnie w tym pozornie tak dalekim od najnowszych technologii języku cieszą się one 
sporym powodzeniem. Łacinę wprowadził tu już Benedykt XVI. Od tego czasu zyskała 
ona sobie w ciągu dwóch lat ponad 200 tys. obserwujących, zatem więcej niż język nie-
miecki czy arabski. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się stale w Niemczech. Mniej 
więcej tyle samo Niemców czyta obecnie Papieża Franciszka na twitterze po łacinie, co 
we własnym języku. Duże jest też zainteresowanie Anglików i Amerykanów, ale nie brak 
go nawet w Afryce czy Azji. Również wśród obserwujących te łacińskie tweety często 
spotyka się młodzież, poczynając od studentów filologii klasycznej i licealistów.   

Opracowała na podstawie Opoka Magdalena . Balska   
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Nie zaleca się również prowadzania niechodzącego dziecka, szczególnie za pomocą 

trzymania obu jego rąk w górze, gdyż takie postępowanie również spowalnia naukę samo-
dzielnego chodzenia, jednocześnie stanowiąc zagrożenie wadami postawy i wystąpienia 
nadmiernego napięcia w obręczy barkowej. Alternatywą jest zaproponowanie dziecku 
pchacza- może to być zarówno pchacz kupiony w sklepie, jak i zwykły stabilny taboret 
czy krzesło, ciężkie pudło- dzieci najczęściej same znajdują sobie odpowiedni przedmiot. 
Gdy dziecko sprawnie samo chodzi przy meblach oraz z pchaczem, można od czasu do 
czasu wspomóc je, prowadząc za jedną rękę- jeżeli samo się tego domaga i bez problemu 
utrzymuje równowagę podczas takiego spaceru.  
Dziewięciomiesięczne niemowlę najczęściej potrafi już pełzać, czworakować, siedzieć 
prosto bez podparcia, pochylać się do przodu, obracać w koło, podciągać do stania i stać, 
opierając się o meble, podnosić małe przedmioty kciukiem i palcem wskazującym, samo-
dzielnie jeść rękoma, rzucać zabawki, pić z kubka, powtarzać zbitki spółgłosek i samogło-
sek, np. „da”, „ba”, „ma”, zmieniać dźwięki, np. „ach”- „da”, reagować na swoje imię, 
sygnalizować pewne pragnienia gestami, np. podnoszeniem rąk do góry ("weź mnie!"), 
coraz więcej rozumie, zaczyna kojarzyć obrazek, przedmiot ze słowem, rozumie pojęcie 
"wnętrza" i tego, co na zewnątrz (wkłada i wyjmuje przedmioty z pudełek, wkłada mniej-
sze w większe itp.), pokazuje palcem interesujące obiekty, wykazuje lęk przed obcymi 
ludźmi. 
Dzieci w tym wieku najbardziej lubią zabawy ruchowe, toczenie piłek, łapanie baniek, 
słuchanie rymowanek, oglądanie obrazków w książkach, manipulowanie drobnymi przed-
miotami, zabawy dźwiękowe i naśladowcze, np. "kosi kosi", zabawy w „a kuku”, wrzuca-
nie przedmiotów do pudełek, zamykanie i otwieranie szafek, burzenie budowli z klocków, 
obserwowanie swojego odbicia w lustrze, zabawy na placu zabaw- na karuzeli, huśtawce, 
na trawie, piasku, śniegu… 

7-9 miesiąc życia dziecka 

Monika Sowińska 
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Żyć Ewangelią Nr 03/87 

 Przyjaźń jest wielkim dobrem, darem, który powinniśmy przyjąć i odwzajemnić z 

wdzięcznością. Prawdziwy przyjaciel to ten, który akceptuje, który cię lubi, który wiernie 

postępuje za tobą w życiu, zawsze jest gotowy udzielić ci pomocy i zrozumieć cię. Ktoś, 

kto ma przyjaciół, czuje się bezpieczny, jest pogodny, silny, dlatego że nie jest zdany sam 

na siebie, może liczyć na innych. Niewidzialna, lecz silna sieć przyjaznych relacji ludz-

kich przynosi radość i ubogaca nasze życie większą wartością i dyspozycyjnością, pomna-

ża dobro i ofiarność. Spośród wielu osób, które spotkaliśmy, jedne może zostały  już nas 

zapomniane, lub nie pozostawiły miłych wspomnień, inne zaś nosimy nadal w sercu i w 

pewien sposób stanowią część naszych myśli, planów, naszych przekonań i wartości.  To 

są przyjaciele. Przekazali nam część siebie samych: może i my także przekazaliśmy im 

coś trwałego, co przyczyniło się do wytworzenia się między nami ponadczasowej więzi.  

 Również Jezus miał przyjaciół. Rozmawiał z nimi często, chętnie z nimi przeby-

wał, mówił im o swych planach, podróżowali i przebywali razem. Na różny sposób dawał 

im do zrozumienia, że naprawdę ich akceptuje, że kocha ich, że ma do nich wielkie zaufa-

nie. Ewangelia opowiada, oprócz przyjaźni z dwunastoma Apostołami, także o szczegól-

nej przyjaźni Jezusa i Łazarza oraz jego siostrami, Marią i Martą. Jezus często zatrzymy-

wał się w ich domu Były to dla Niego chwile odpoczynku i radości. Szczególnie interesu-

jąca jest relacja Jezusa z Marią i Martą. Maria z niecierpliwością oczekiwała przybycia 

Jezusa, ponieważ chciała być przy Nim, słuchać Go, doświadczać Jego bliskości. Marta 

zaś, za każdym razem, gdy odwiedzał je, starała się ugościć Go jak najlepiej, przygotować 

Mu posiłek. Jej zachowanie było również sposobem okazania swej radości i uczuć, jakimi 

darzyła Mistrza.   

 Wszyscy,  którzy wierzą w Jezusa, przyjęli Go do swego życia powinni nadal 

wzrastać i dojrzewać do dojrzałej przyjaźni z Bogiem. Filarami naszej przyjaźni z Jezu-

sem są: 

- przebywanie z Nim, jak Maryja (modlitwa, medytacja, przystępowanie do sakramen-

tów); 

- pełnienie woli Jego Ojca (posłuszeństwo w wyznawaniu wiary, ciągłe poszukiwanie 

woli Boga, oddalanie się od grzechu, życie duchowe natchnione Duchem Świętym): 

- wzajemne miłowanie się, tak jak On nas umiłował (braterstwo, przebaczenie, wierność 

Kościołowi, okazywanie miłosierdzia, dialog, służba). 

To są fundamenty, na których opiera się nasza solidarność i trwała przyjaźń z Jezusem.  

Op. Ks. J. Wiśniewski 
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Urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej. Podczas pobierania nauk w 

gimnazjum w Płocku utracił łaskę wiary. W 1846 r. został uwięziony w Cytadeli War-
szawskiej za rzekomy udział w spisku przeciwko carowi. Tam bardzo ciężko zachorował 
na tyfus. Od wielu lat jego matka modliła się o nawrócenie syna, a teraz, gdy jego życie 
było zagrożone, błagała Boga o dar uzdrowienia. Została wysłuchana. W uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia, jej ukochany syn zaczął wracać do 
pełni sił. W tym samym czasie przeżył też głębokie nawrócenie wymodlone przez matkę.  
Postanowił poświęcić swoje życie Panu w zakonie i w wieku 20 lat wstąpił do kapucy-
nów. Jego kazania, a przede wszystkim posługa w konfesjonale, zjednały mu wiele serc. 
Uważał, że ukazywanie ludziom, jak wielka jest miłość Boga, może uzdrowić wszelkie 
biedy, tak materialne, jak i moralne. Pragnął odnowić życie religijne w polskim społe-
czeństwie przez rozwijanie działalności III Zakonu św. Franciszka. 

Władze carskie, obawiając się jego dalszego oddziaływania, zakazały mu opuszczać 
warszawski klasztor. Trwało to 24 lata. Owoc okazał się jeszcze bardziej obfity. Jego po-
sługa spowiednika i prowadzone kierownictwo duchowe zaowocowały powstaniem 25 
zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń ludzi świeckich. Dzięki jego gorliwości, na prze-
kór carskim ukazom, na terenach zaboru rosyjskiego nastąpił rozkwit życia konsekrowa-
nego. Ojciec Honorat był niezmordowanym głosicielem słowa Bożego, zarówno na ambo-
nie, jak i w pracy pisarskiej, szerząc kult Serca Bożego i miłość do Maryi. Zmarł w opinii 
świętości w Nowym Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 r. Ojciec Święty Jan Paweł II 
beatyfikował go 16 października 1988 r. 

Dzisiaj ten wielki patriota przypomina nam o owocach, jakie możemy czerpać z sa-
kramentu pojednania i z kierownictwa duchowego. Możemy się też przekonać, że odnowa 
życia duchowego dokonuje się nie tyle poprzez bogate środki techniczne, jak np. radio 
czy telewizja, ale w ciszy kościołów i domów rekolekcyjnych, gdzie wierni z łatwością 
mogą spotkać Boga miłosiernego działającego przez ręce kapłanów.  

Bł. Honorat Koźminski 

Opracowała na podstawie Opoka Angelika Sielczak 
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W 1983 r. trwał jeszcze stan wojenny, ale na 

takie zgromadzenia jak obchody Dnia Kobiet nie 
potrzeba już było zezwolenia. Postanowiłyśmy, że 
będziemy obchodzić to święto w towarzystwie na-
szych mężów, bo zeszłoroczne świętowanie bez nich 
nie wyszło nam na dobre. Każda z gospodyń przygo-
towała coś smacznego do jedzenia, a alkohol na uro-
czystość panowie zakupili w Pewexie z pieniędzy 
Koła Gospodyń Wiejskich. Kupili go tyle, żeby nie 
zabrakło. Spotkanie w Dniu Kobiet przebiegło bez 
żadnych niespodzianek. Odbyło się u Państwa Kra-
śniewskich. Zostało jednak trochę jedzenia i dużo 
alkoholu, bo panie piły bardzo mało, pamiętając o 
opłakanych skutkach zeszłorocznej uroczystości, a i 
panowie się miarkowali. Postanowiono wtedy, że 
następnego dnia spotkają się sami panowie i będą 
obchodzić Dzień Chłopaka, czyli poprawiny Dnia Kobiet. Panie będą miały dzień wolny 
od gotowania obiadu. Gospodarze, następnego dnia gościli się spokojnie u Państwa Kra-
śniewskich, a w tym czasie po wsi zaczęła jeździć Milicja Obywatelska. Chcieli areszto-
wać wszystkich gospodarzy posiadających ciągniki. Zaczęli od Żaglewskich, ale Antoni 
był posiadaczem konia, więc go nie zatrzymali. Potem przyjechali do naszego gospodar-
stwa, lecz nie zastali mojego męża ponieważ był na poprawinach, a ja nie powiedziałam 
im gdzie jest. Było ich kilku i straszyli mnie, że ukrywam przestępcę, bo to jest podejrza-
ne, gdy żona nie wie, gdzie przebywa mąż. W rezultacie zostawili wezwanie na komendę 
w następnym dniu.  

Teraz z tego zdarzenia się śmieję, ale wtedy naprawdę się bałam. Potem odwiedzili 
Henia Guzanka,  akurat był w domu na przepustce ze szpitala, w którym się leczył z po-
wodu problemów kardiologicznych. Nie mogli go zatrzymać i musieli przesłuchać na 
miejscu. Wieść o obławie MO już wtedy dotarła do świętujących panów. Milicja jeździła 
wiejską drogą, od gospodarstwa do gospodarstwa, a gospodarze przemieszczali się równo-
legle starym rowem melioracyjnym biegnącym z tyłu posesji. Nie aresztowali żadnego z 
mężów pań należących do Koła Gospodyń Wiejskich w Boryszewie Starym, bo akurat w 
tym dniu panowie świętowali poprawiny Dnia Kobiet. Zatrzymali za to Józefa Guzanka 
na 24 godziny ponieważ był w domu. Jego żona nie należała do naszego KGW tylko do 
KGW w Nowym Boryszewie, a tam obchody Dnia Kobiet przygotowywano trochę ina-
czej. 

Gospodarze podostawali wezwania na dzień następny na komendę MO, ale ponieważ 
milicja przesłuchała już Henryka Guzanka, to było wiadomo o co chodzi. Milicja zatrzy-
mała kierowcę, który sprzedawał wygospodarowane paliwo i zeznał, że rozprowadzał je 
w Boryszewie Starym i Nowym. Chcieli zatrzymać wszystkich podejrzanych na 24 godzi-
ny i ich przesłuchać.  

Dobrze przygotowana akcja milicji nie udała się z powodu poprawin po Dniu Kobiet, 
a nasi mężowie stracili okazję zostania poszkodowanymi przez reżym PRL. 

Dzień Kobiet w Boryszewie Starym w 1983 

Ewa Dąbrowska 
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.Każdy z nas nosi w sercu wiele pytań dotyczących ludzkiego życia, a zwłaszcza sen-
su cierpienia i umierania. Bóg nie pozostaje obojętny na nasze najgłębsze niepokoje i lęki. 
Nie udziela nam jednak teoretycznych odpowiedzi, bo te nie mogłyby uciszyć wątpliwo-
ści ludzkiego serca. Droga krzyżowa Cierpiącego Sługi Jahwe to ostateczne potwierdze-
nie nieodwołalnej miłości Boga do człowieka, a Jego śmierć na krzyżu to wyraz absolut-
nego zawierzenia Bogu Ojcu w chwili skrajnego upokorzenia i bezsilności.  

Rozważając Mękę Pańską, mamy szansę na nowo upewniać się, że to nie Bóg wymy-
ślił krzyż i że to nie On zsyła nam cierpienie. On obdarza nas jedynie Swoim Synem, któ-
ry jest miłością i prawdą. Syn Boży zstąpił na ziemię nie po to, aby nasz krzyż był cięż-
szy, lecz po to, aby nasza radość była pełna i by nasza droga życiowa stawała się drogą 
błogosławieństwa. Także wtedy, gdy krzyżuje się z drogą Miłości, która kocha do końca.  

Gorszą się krzyżem ci, którzy wyobrażają sobie Bożą miłość w kategoriach tryumfa-
lizmu, którzy marzą o przemocy miłości, czyli o zwycięstwie dobra nad złem kosztem 
wolności i godności człowieka. Rzeczywiście Bóg tak „kochający” nigdy by się nie po-
zwolił ukrzyżować. Ale też nie byłby Bogiem, który jest Miłością. Mógłby być jedynie 
„bogiem” telewizji, reklam, czy „bogiem” naiwnych, dziecięcych marzeń o istnieniu ła-
twego szczęścia. Jako źródło mądrości i umocnienia mogą traktować krzyż wyłącznie ci 
ludzie, którzy zrozumieli logikę Bożej miłości. Tej miłości, która jest cierpliwa i łaskawa; 
która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza bezwstydu, nie 
szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, która nie cieszy się z niesprawie-
dliwości, lecz współweseli się z prawdą; która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma; która nigdy nie ustaje (por. I Kor 13, 
4-8). Która silniejsza jest niż grzech i śmierć.  

Pozostaje jednak pytanie o to, co w świetle Jego krzyża wyrażają nasze ludzkie krzy-
że? Czasami one również są ceną za miłość: za miłość małżeńską, rodzicielską , za miłość  
człowieka, który przebacza, który kocha nawet nieprzyjaciół, który staje się dla innych 
bezinteresownym darem z samego siebie, który kocha tak, jak Chrystus nas pierwszy po-
kochał. Wtedy krzyż jest rzeczywiście ceną za miłość, ceną za naśladowanie Chrystusa, a 
droga krzyżowa przemienia się w drogę świętości i błogosławieństwa, w drogę Bożego 
pokoju, jakiego ten świat dać nie może.  

Jednak nasze ludzkie krzyże nie zawsze są ceną za miłość, a ich dźwiganie nie zawsze 
oznacza kroczenie drogami trudnego błogosławieństwa. Czasami krzyż, który dźwiga 
człowiek, jest ceną za grzech. Kroczenie drogą takiego krzyża wyraża ludzkie tragedie, aż 
do ich najbardziej dramatycznych form, np. w postaci alkoholizmu, narkomanii, brutalnej 
przestępczości, rozwodów, zabijania nienarodzonych, ludobójstwa. Taki krzyż może nie 
skończyć się zmartwychwstaniem. Może prowadzić do kolejnych upadków. To o takich 
właśnie krzyżach mówią najchętniej stacje telewizyjne i radiowe. To takie właśnie krzyże 
opisują z okrutną dokładnością współcześni dziennikarze: „nowocześni” i 
„humanistyczni”, dla których jedynym tematem tabu jest dobro, prawda i piękno. Oni 
mają oczy, a nie widzą, że to właśnie ich audycje telewizyjne czy ich własne artykuły 
prasowe zachęcają kolejne pokolenie ludzi do powtarzania dramatu ich poprzedników. 
Takie właśnie osoby i środowiska najbardziej kpią z Chrystusowego krzyża i z cierpienia 
drugiego człowieka. Tymczasem to nie Bóg zsyła nam krzyże. 

Krzyż drogą błogosławieństwa Nr 03/87 

Przygotowała Agata Trojanowska 
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 Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 

 

Zwierciadło 
 
 Pewnego dnia imperator wezwał jednego 
ze swych wasali, który był znany w swym księ-
stewku z okrucieństwa i chytrości; jego pod-
władni żyli w ciągłym strachu. Gdy przybył na 
wezwanie, władca dał mu polecenie: 
 - Chcę, abyś wyruszył w świat i znalazł 
jakiegoś człowieka prawdziwie dobrego 
 - Tak, panie – odparł wasal i posłusznie 
rozpoczął poszukiwania. 
 Spotkał się i rozmawiał z wieloma oso-
bami. Po długich poszukiwaniach powrócił 
oznajmiając władcy: 
 - Panie, postąpiłem tak jak rozkazałeś, 
ale jestem przeświadczony, że nie ma ani jedne-
go dobrego człowieka. Świat jest pełen złośliwców i egoistów, nie ma takiego miejsca, w 
którym znajdują się ludzie, jakich szukasz. 
 Imperator odesłał go i poprosił o przysłanie innego wasala, znanego z hojności i 
dobroci, kochanego przez swych poddanych. Rzekł mu: 
 - Przyjacielu, chciałbym, abyś udał się w drogę i znalazł mi człowieka, który jest 
uosobieniem zła. 
 Również i ten posłusznie wyruszył w drogę. Spotkał na niej wiele osób i rozma-
wiał z nimi. Gdy upłynęło trochę czasu, powrócił do władcy i rzekł: 
 - Panie, nie udało mi się wypełnić twego rozkazu. Są ludzie nieroztropni, zdepra-
wowani, którzy zachowują się jak ślepcy, ale żaden z nich nie jest pełnym uosobieniem 
zła. Wszyscy mają dobro w sercu, pomimo że popełniają wiele błędów. 
 
 O zmierzchu pewien rolnik usiadł na progu swej skromnej chaty, aby nacieszyć się 

wieczornym chłodem. Obok jego chaty biegła droga, która wiodła do wsi. Przechodzący 

nią mężczyzna zauważył siedzącego rolnika i pomyślał: <<Ten człowiek to przykład le-

niwca. 9ic nie robi, spędza cały dzień siedząc na progu domu…>>. Trochę później prze-

chodziła inna osoba i pomyślała: <<To jakiś podrywacz. Siedzi cały dzień i patrzy na 

przechodzące kobiety, i być może zaczepia je i molestuje…>>. W końcu przechodził jakiś 

obcy, kierując się do wioski i pomyślał: << To na pewno pracowity człowiek. Trudził się 

cały dzień i teraz ma zasłużony odpoczynek>>. 

 W rzeczywistości niewiele możemy powiedzieć o rolniku, który siedział na progu 

swego domu. Inaczej ma się rzecz z trzema przechodniami udającymi się do wioski: 

pierwszy to próżniak, drugi to podejrzany typ, a trzeci to człowiek pracowity. 

 

Wszystko, co mówisz, mówisz o sobie; szczególnie, gdy mówisz o innych. 

  

 Filozofia dla dużych i małych   

Wybrała z Tajemnicy czerwonych rybek   Bruna Ferrero ” Beata Kapowic-

Nr 03/87 
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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.  

#ABOŻEŃSTWA: 
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 poniedziałek i śro-
dę) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKA#IA:  
Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   

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

PORZĄDEK MSZY ŚW. #ABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KA#CELARIA: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 24 264 45 58, 507119511 

Nr 03/87 

Dziewczyna - Antonina Przedpełska        Anioł - Julia Wojciechowska  
Ewa - Wiktoria Popławska    Adam - Bartosz Jezierski 
Maryja - Oliwia Sobocińska             Józef - Eryk Zieliński 
Diabeł - Róża Gumulak            Dziecko - Karolina Gumulak  
Jezus - Igor Ciuraj 
Uczennica Jezusa - Małgosia Kukawska; 
Uczennica Jezusa - Patrycja Maros  
Uczeń Jezusa - Jaś Ignatowski  

Przedstawienie Światło  Duszy—23 marzec 2014 godz. 9:30 
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

 OGŁOSZE#IA  PARAFIAL#E 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w sobotę o 
godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ z ulicy Płockiej z Rogozina na 8 marca,  
♦ z Otolina 15 marca,  
♦ z Boryszewa Starego na 22 marca,  
♦ z Boryszewa Starego /ulice z osiedla tzw. działek policyjnych/  na 29 marca,  
♦ ze Stróżewka /I część z nowymi ulicami jadąc w kierunku Stróżewka, po prawej 

stronie/ na 5 kwietnia,  
♦ ze Stróżewka /II część, od Państwa Lichniaków do skrzyżowania/ na 12 kwietnia 
 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję sprzą-
tania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska. Świątynia, w której panuje porządek i 
jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na 
rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Nr 03/87 

Rekolekcje wielkanocne odbędą się 11 - 13 kwietnia. Serdecznie zapraszam do udziału. 

W tym roku poprowadzi nas na Drogach Miłosierdzia ks. Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktu-

arium Bożego Miłosierdzia w Płocku.  

Cytaty, myśli…. 

Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy.  

Chwile szczęścia którymi się cieszymy, przychodzą niespodziewanie. To nie my je 

chwytamy, ale one nas chwytają  

Nawet cień przyjaciela starczy by uczynić człowieka szczęśliwym.  

Dzielić się radością to dwa razy tyle radości, dzielić się smutkiem to połowa smut-

ku.  

Szczęście zamyka się na bardzo mały kluczyk, który łatwo zgubić.  

Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczę-

śliwszy.  

Kiedy się śmiejesz, cały świat śmieje się z Tobą. Kiedy płaczesz, płaczesz sama . 

Często, aby stało się to, czego pragniemy, trzeba tylko przestać robić to, co robimy  
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Nr 03/87       

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Sob. 1   1800 msza św. 

Nd. 2 VIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130  msza św. 

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych  

1730 spowiedź, DROGA KRZYŻO-

WA 

1800 msza św.  

Nd. 9 I NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 10-15   1800 msze św. 

Pi. 14   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 16 II NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Śr. 19  UROCZYSTOŚĆ  

ŚW. JÓZEFA  

1800 msza św.  

Pi. 21   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 23 III NIEDZIELA  

WIELKIEGO 

POSTU  

 930 msza św. 

1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 24-29   1800 msze św. 

Pi. 28   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 30 IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO 

POSTU  

 930 msza św. 

1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po. 31   1800 msza św. 

Dzień     

Śr. 5  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza św. 


