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Pismo bezpłatne  

Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz  

Apostołowie po śmierci Jezusa zagubili się,  

rozproszyli się i popadli w beznadziejność.  

Ból po Jego stracie był tak ogromny, że nie byli w stanie zrozumieć to wszystko,  

co się stało. Wydawało się, że to koniec świata. Wielki Piątek zdawał się być 
wiecznością. Wielu zadawało sobie pytanie,  

czy to możliwe, że wszystko może się tak skończyć?  

Możliwe, że Jezus okłamał siebie i innych?  

Cały lud w Jerozolimie bawi się. Wszyscy są radośni* 

A potem*. 

Apostołowie, niektóre kobiety i wybrani świadkowie doświadczyli rzeczywistości,  

że Jezus nie umarł, że zmartwychwstał, widzieli Go żywego, rozmawiali z Nim,  

dotykali Go, słyszeli* Był żywy! 

Ze zmartwychwstaniem zmienia się wszystko: noc staje się dniem,  

smutek zamienia się w radość, utrata nadziei – w pewność, śmierć – w życie.  

Pragnąłbym życzyć wszystkim Parafianom i Gościom tej Nadziei, Siły i Mocy,  
którą daje Zmartwychwstały w całym naszym życiu, na każdy codzienny,  

zwyczajny dzień dzieciom, młodym, dorosłym i starszym.  

Ten co przemienił Życie pierwszych chrześcijan,  
niech przemienia i nasze Życie*.. 
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Jednym ze sposobów harmonijnego kształtowania przestrzeni wokół  nas - z 

uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych - 
jest planowanie przestrzenne. Postawmy pytanie, jak na jakość naszego życia wpływa 
najbliższe otoczenie przyrodnicze, przestrzeń, krajobraz roztaczający się za oknami na-
szych domów z charakterystycznymi elementami natury, np.  ukształtowanie terenu, obec-
ność wody, roślinność, zwierzęta. Zapewne krajobraz ma znaczenie w tworzeniu naszych 
więzi z miejscem zamieszkania, ma wpływ na naszą psychikę. Naturalnym przecież jest, 
ze życie w uroczym miejscu, w ciszy, spokoju i harmonii regeneruje i uspokaja, gorzej 
natomiast się czujemy, gdy widzimy za oknem dymiące kominy, ruchliwe drogi, słupy 
energetyczne czy hale produkcyjne. Należy pamiętać, że to my sami kształtujemy ten kra-
jobraz i od woli każdego z nas zależy, jak przyjazne jest jego oblicze.  

Dokumentem, dzięki któremu w każdej gminie ma panować ład przestrzenny, jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Określa się w nim plany na przyszłość 
- gdzie powstaną nowe osiedla, w jakich budynkach będą mieszkać ludzie, gdzie znajdzie 
się szkoła, park, nowe ulice, gdzie  zlokalizuje się przemysł, handel, usługi, jakiej wyso-
kości będą budowle …etc. Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego 
w gminie. Ustalenia planu miejscowego, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób 
wykonywania prawa własności nieruchomości. Ustanawia on przepisy lokalne powszech-
nie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyj-
nych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). 
W planie miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (nie mylić z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i 
leśnej, tzw. odrolnieniem – o tym decydują wyższe urzędy państwowe ). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza grani-
ce administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gmi-
ny może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się na-
kładać, przy czym plan nie może naruszać ustaleń studium. 

Tworzenie planu i jego uchwalanie jest procesem długotrwałym, ponieważ obejmu-
je: przygotowania, procedury, opracowania, uwarunkowania, akceptacje… Każdy ma do 
niego jakieś uwagi, poprawki, a urzędnicy są zawaleni pracą .Gdy w końcu się udaje taki 
plan uchwalić, właściciele gruntów czekają  jeszcze kilka lat. Aby uniknąć płacenia opłaty 
planistycznej albo sprzedają swoje grunty deweloperom, albo składają w gminie wnioski 
o odszkodowanie za to, że na ich gruntach wytyczono przestrzenie publiczne. Ale to nie 
jedyny problem z planami. Dziś, za wyposażenie terenu w konieczną do życia infrastruk-
turę, drogi, wodociągi, komunikację, szkoły, ośrodki zdrowia, kanalizację, odpowiada 
gmina. Nie powinno to dziwić, bo kto inny miałby to robić jak nie samorząd. Kłopot w 
tym, że samorządy nie mają skąd brać na to pieniędzy. Ceniony architekt-planista A. Olb-
rysz pracujący w gminie Lesznowola wylicza, że zbudowanie przez lokalny samorząd 
infrastruktury dla jednego domu rodzinnego to wydatek rzędu 130 tys. złotych. Wystarczy 
tę kwotę przemnożyć przez liczbę powstałych domów, by dowiedzieć się, ile samorząd 
musi wydać, by nowi mieszkańcy mieli prąd, wodę, gaz i dostęp do kanalizacji, szkołę, 
przedszkole, o drodze dojazdowej, kawałku chodnika nie wspominając, o szansie na auto-
bus też.  
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W całym cywilizowanym świecie koszty nowej urbanizacji ponoszą ci, którzy będą 

z niej korzystać, a nie lokalna społeczność. U nas w Polsce wszystko jest na głowie, bo za 
przygotowanie nowych terenów pod przyjęcie mieszkańców płacą ci, którzy tu już miesz-
kają i nie mają w tym żadnego interesu.   

Właściwe ukształtowanie przestrzeni zapewnia jej uporządkowanie i zachowanie 
walorów kompozycyjno-estetycznych. Polega to między innymi na odpowiednim roz-
mieszczeniu funkcji gospodarczych, które bezkonfliktowo sąsiadują ze sobą i zapewniają 
optymalne wykorzystanie przestrzeni. Na obszarach wiejskich w szczególności chodzi o 
zagwarantowanie właściwych struktur pionowych (np. wysokości budowli) i poziomych 
(np. struktura użytków rolnych i struktura agrarna), dzięki którym zachowane zostaną 
walory estetyczne krajobrazu. Ład przestrzenny jest nieodzowny dla zrównoważonego 
rozwoju. Jeżeli potrzeby współczesnego nam pokolenia mają być zaspokojone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (co jest podstawową ideą 
zrównoważonego rozwoju), to ład przestrzenny jest nieodzownym elementem takiego 
rozwoju. Innymi słowy wzrostowi gospodarczemu powinna stale towarzyszyć świado-
mość i dbałości o szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i 
kulturowe. 

W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój stref podmiejskich, przede wszystkim w 
ciągu ostatnich dwóch dekad. Wzrasta liczba napływającej ludności i różnicuje się struk-
tura funkcjonalna tych obszarów. Żywiołowy rozwój obszarów podmiejskich stawia nowe 
wyzwania przed polityką przestrzenną. Wielość funkcji gospodarczych sprawia, że obsza-
ry wiejskie w sąsiedztwie miast są miejscem silnych konfliktów. Dotyczą one przede 
wszystkim sposobu zagospodarowania ziemi. Typowym układem konfliktowym jest sytu-
acja, kiedy tę samą przestrzeń charakteryzują korzystne warunki dla rozwoju różnych 
funkcji gospodarczych.  

Współcześnie najostrzejsze konflikty na obszarach wiejskich położonych w sąsiedz-
twie miast rodzą się pomiędzy rolnictwem a budownictwem. Do niedawna miały tu miej-
sce dwa sprzeczne ze sobą procesy - chłonny rynek zbytu był bodźcem do intensyfikacji 
rolnictwa i powiększania powierzchni ubytków rolnych, z drugiej strony rozrost teryto-
rialny i ludnościowy miast powodował stały ubytek tych gruntów. Konkurencja terenów 
rolniczych położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i silna presja budowlana 
sprawiają, iż w strefie podmiejskiej rolnictwo zatraca swoje dotychczasowe znaczenie i 
jest wypierane przez inne funkcje. Powoduje to dramatyczne zmiany w krajobrazie, który 
nie tylko zatraca swoją „wiejskość”, ale także estetykę. Fachowcy od planowania prze-
strzeni twierdzą, że krajobraz zawsze pokazuje, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne.  

Należy tylko uczulić włodarzy: by  nie lekceważyli  krajobrazu, nie wszystko jest na 
sprzedaż, trzeba rozważnie chronić wartości 
będące wynikiem procesów trwających przez 
pokolenia. 

Krzysztof Czerwiński 
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Niniejszym wkraczamy w opis ostatniego trymestru pierwszego roku życia dziecka, 

które zaczyna nabierać prawdziwego tempa! Jak wspomniano w poprzednim artykule, 
normy rozwojowe są bardzo szerokie- z wiekiem coraz szersze- a zarówno tempo, jak i 
przebieg rozwoju, sposób i kolejność nabywania nowych umiejętności przez dzieci są 
niezwykle zróżnicowane i zależne od wielu cech indywidualnych i środowiskowych. Każ-
de niemowlę jest inne i ma swój własny pomysł na życie i to jest najwspanialsze w rodzi-
cielstwie- każda mama i każdy tata ma możliwość odkrywania nowego, interesującego 
człowieka- swojego dziecka.  

U maluchów w tym wieku można już dużo łatwiej niż wcześniej zaobserwować róż-
nice w temperamencie, osobowości, zainteresowaniach, preferencjach ruchowych, spo-
łecznych, pokarmowych, rozrywkowych… Dzięki wnikliwej obserwacji oraz podążaniu 
za dzieckiem można je dobrze poznać i wyodrębnić jego mocne strony- które warto 
wzmacniać oraz strony słabsze- które warto zaakceptować i również delikatnie wzmac-
niać lub kompensować. Przede wszystkim jednak dziecko potrzebuje bezwarunkowej 
miłości i akceptacji, a dla jego rozwoju ważniejsza jest bliskość i trwały kontakt emocjo-
nalnych z rodzicami, niż próby wychowywania czy naginania charakteru dziecka do ocze-
kiwań dorosłych.  

Zakazy i nakazy stosowane w tym czasie powinny dotyczyć jedynie sfery bezpie-
czeństwa dziecka- ono i tak nie jest jeszcze wstanie zapanować nad swoim zachowaniem, 
gdyż jego wola oraz zdolność hamowania impulsów, które rządzą jego działaniami, nie są 
wykształcone. Pełen potencjał niemowlaka najlepiej rozwinie się w bezpiecznym środo-
wisku, które bez skrępowania może eksplorować, wśród troskliwych ludzi, którzy z jednej 
strony zapewnią opiekę i wsparcie emocjonalne w chwilach smutku czy złości, z drugiej- 
pozwolą dziecku doświadczać upadków, drobnych skaleczeń czy małych niepowodzeń.  

Oscylowanie między troską a zapewnieniu dziecku odpowiedniej swobody nie jest 
w tym czasie łatwą sprawą, gdyż większość maluchów nie tylko sprawnie porusza się po 
całym mieszkaniu- i po dworze- ale też wie, czego chce i stanowczo do tego dąży, jedno-
cześnie jasno dając do zrozumienia, co mu się nie podoba i na co nie ma ochoty. Nie war-
to walczyć z tymi przejawami niezależności- po pierwsze i tak to nic nie da, po drugie - 
choć nie raz uciążliwe, świadczą o prawidłowym przebiegu rozwoju i są dziecku niezbęd-
ne do wykształcenia poczucia swojej tożsamości i wartości.  
W zakresie poruszania się większość rocznych dzieci świetnie czworakuje naprzemiennie, 
chodzi trzymając się mebli, stoi bez podtrzymywania, chodzi z pomocą, stawia pierwsze 
samodzielne kroki na szeroko rozstawionych, sztywnych nogach. Kończąc pierwszy rok 
życia wiele dzieci posiada już główną umiejętność tego okresu- samodzielne chodzenie, 
początkowo nieco niezgrabne, wykrzywiające nóżki, obfitujące w upadki, z czasem coraz 
pewniejsze niemal bieganie. Obecnie specjaliści zalecają, aby w miarę możliwości dzieci 
uczące się chodzić i stawiające pierwsze kroki chodziły na boso lub w skarpetkach anty-
poślizgowych- nie w kapciach, nawet tych miękkich. Ważny jest odpowiedni dobór bu-
tów- niezbyt sztywnych, najlepiej z miękką podeszwą, z przewiewnych materiałów.  

10-12 miesiąc życia dziecka 
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Chociaż na ogół mówi się o samodzielnym przechodzeniu pierwszego roczku- należy 

być spokojnym, nawet jeśli dziecko w tym dniu nie stoi samodzielnie, ponieważ ma czas 
na naukę chodzenia do 18 miesiąca (niektóre zdrowe dzieci zaczynają chodzić jeszcze 
później, ale warto to skonsultować z pediatrą). Inne ważne umiejętności zdobywane w 
czasie tych trzech ostatnich miesięcy to wchodzenie po schodach, krążenie wokół mebli, 
otwieranie szafek, szuflad i wyciąganie ich zawartości (warto dostosować dolne szafki i 
szuflady do dzieci- zabawa garnkami, pokrywkami, drewnianymi łyżkami czy miskami 
jest niezwykle przyjemna i rozwojowa, a jednocześnie bezpieczna). Maluchy mają świet-
nie wykształcony chwyt pęsetowy (chwytanie opuszkami dwóch palców), pokazują i do-
tykają palcem wskazującym (chociaż niektóre dzieci nadal pokazują całą dłonią), dopaso-
wują dłoń do kształtu chwytanego przedmiotu, ustawiają klocki i rzucają nimi, wykazują 
dominację ręki (przy czym dominacja lewostronna często uwidacznia się w późniejszym 
czasie niż prawostronna). W zakresie rozwoju językowego roczne dzieci używają dźwię-
ków dwusylabowych (np. mama), potrafią łączyć dźwięki z konkretnymi osobami, rozu-
mieją słowo "nie" (ale często nie chcą i nie potrafią się do niego dostosować- same jednak 
chętnie go używają), naśladują dźwięki takie jak kichanie, cmokanie, rozumieją niektóre 
gesty np. papa. Dzieci w tym weku pamiętają ostatnie wydarzenia, rozumieją słowa na 
tyle, by odpowiednio reagować, pamiętają, gdzie została schowana zabawka, wykazują 
lęk separacyjny. 

Najciekawsze zabawy dla dzieci w tym wieku to nadal baraszkowanie z opiekunami 
oraz bardziej samodzielne zajęcia- zabawa pojemnikami w przelewanie i przesypywanie, 
przetrząsanie pojemników, kieszeni, zabawy z lustrem, uderzanie przedmiotami o siebie, 
dopasowywanie pokrywek do garnków, ustawianie wieży z 2-3 dużych klocków. Polecam 
zabawy w ganianego, proste wersje chowanego (za kanapą), wspólne zabawy z piłką, ma-
saże i zabawy z materiałami sypkimi np. dużą ilością suchego ryżu w dużej misce- dzieci 
uwielbiają mieszać i przesypywać sypkie materiały między palcami rąk, stóp, jest to 
świetna stymulacja i nauka koncentracji- trzeba tylko uważać, żeby ich nie połknęły. 
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 „Mimo wszystko zostałem księdzem”  

 
Matka Karola, Emilia, pragnęła 

mieć dwóch synów – lekarza i księ-
dza. Starszy posłusznie został leka-
rzem, młodszy miał jednak inne pla-
ny. „[...] urobiłem sobie przekonanie, 
że powinienem zostać świeckim 
chrześcijaninem. Owszem, myślałem 
o możliwościach świeckiego zaanga-
żowania w życie Kościoła i społe-
czeństwa. Myśl o kapłaństwie raczej dość zdecydowanie odsuwałem” – opowiada sam 
zainteresowany. Ale nie tylko matka życzy Karolowi takiej przyszłości. Oznaki powołania 
do kapłaństwa widzi w swoim najlepszym ministrancie również ks. Kazimierz Figlewicz, 
a także inne osoby z jego otoczenia.  

Jego „uniwersytetem”, o którym wielokrotnie mówił, że doświadczenie tam nabyte 
okazało się dla niego może cenniejsze od doktoratu, staje się na cztery lata fabryka che-
miczna Solvay, a potem oczyszczalnia wody w Borku Fałęckim. Podjęcie tej pracy jest 
konieczne, aby otrzymać Arbeitskarte – dokument chroniący przed wywózką na roboty do 
Niemiec – a także, by po prostu zarobić na życie dla siebie i ojca, któremu wstrzymano 
emeryturę.  

W Krakowie Karol znajduje sprzyjające warunki do rozwoju życia duchowego. W 
katedrze na Wawelu pracuje jego dawny katecheta, ks. Figlewicz, który wkrótce zostaje 
jego spowiednikiem. W swojej własnej parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach młody 
Wojtyła włącza się w nielegalne duszpasterstwo młodzieżowe działające pod szyldem 
„Żywego Różańca”. W tę drogę duchową wpisują się dramatyczne wydarzenia czasu woj-
ny. I tak 18 lutego 1941 roku po powrocie z pracy Karol zastaje ojca martwego. Zaprzy-
jaźniona rodzina Kydryńskich – syn Juliusz, późniejszy słynny prozaik, krytyk teatralny i 
tłumacz, pracował wraz z Karolem w kamieniołomie – opowiada o łzach młodego Wojty-
ły i dręczących go wyrzutach sumienia, iż nie był obecny przy ojcu w chwili śmierci. Sam 
Karol miał zwierzyć się Juliuszowi, że nigdy w życiu nie czuł się tak samotny jak wtedy.  

Pragnienie kapłaństwa krystalizuje się ostatecznie w ciągu półtora roku od śmierci 
ojca. Odcięty od ukochanej polonistyki i środowiska akademickiego, pozbawiony rodziny, 
słysząc zewsząd doniesienia o śmierci znajomych i kolegów, niepewny jutra, Karol zaczy-
na przeczuwać, że ten, jak to nazywa: „proces odrywania od poprzednich własnych za-
mierzeń”, paradoksalnie niesie ze sobą jakieś dobro. „Równocześnie bowiem – pisze dalej 
– coraz bardziej jawiło się w mojej świadomości światło: Bóg chce, ażebym został kapła-
nem. Pewnego dnia zobaczyłem to bardzo wyraźnie: był to rodzaj jakiegoś wewnętrznego 
olśnienia. To olśnienie niosło w sobie radość i pewność innego powołania. I ta świado-
mość napełniła mnie jakimś wielkim wewnętrznym spokojem.  

Młody Karol nie wie jeszcze, że zarówno „proces odrywania od własnych zamie-
rzeń”, jak i odkrywanie zawartych w nim kolejnych Bożych wezwań, stanie się chlebem 
powszednim całego jego życia kapłańskiego, a w rezultacie doprowadzi go do świętości.  

Święty Jan Paweł II 

Opracowała na podstawie Opoka Angelika Sielczak 
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     Każda rodzina rządzi się niepisanymi regułami współdziałania między poszczególnymi 
członkami. Zdrowa rodzina opiera się na prostolinijności, szczerości i równości, jest 
otwarta na ludzi z zewnątrz. Nikt w niej nie jest nadmiernie eksploatowany, a członkowie 
są jednakowo odpowiedzialni za jej prawidłowe funkcjonowanie. Rodzina z problemem 
uzależnienia jest systemem zamkniętym, odpowiedzialność za jej funkcjonowanie zrzuca 
się tylko na niektórych jej członków, obciążając ich nadmiernie. Działa na zasadzie: „nie 
mów nikomu, co się dzieje w domu”.  Życie takiej rodziny kręci się wokół osoby uzależ-
nionej, zakłócając współżycie i hamując osobisty rozwój poszczególnych jej członków.  
Członków takiej rodziny nazywamy współuzależnionymi. 
      Zmiana funkcjonowania jednej osoby w rodzinie powoduje zmianę w całym systemie 
rodzinnym. Może ona prowadzić do polepszenia lub pogorszenia współżycia, a więc i 
samopoczucia członków rodziny. Na przykład, gdy ktoś zaczyna za dużo pić (lub robić 
cokolwiek szkodliwego) pogarsza to jakość życia pozostałych członków rodziny. Dlatego 
mówimy o chorobie całej rodziny z uzależnieniem, a nie tylko o chorobie samego uzależ-
nionego. 
     Współuzależniona jest żona alkoholika, ale również współuzależnieni są rodzice nar-
komana, ich dzieci, rodzeństwo i inni krewni; współuzależnieni bywają sąsiedzi, może 
współuzależniony być lekarz osoby uzależnionej albo szef i koledzy w pracy. Wszyscy, 
którzy puszczają płazem niegodziwe lub niemoralne postępki i chronią osoby uzależ-
nione przed konsekwencjami nałogu – są współuzależnieni. 
     Tę wiedzę trzeba upowszechnić w społeczeństwie po to, by kochając swoich alkoholi-
ków, narkomanów, lekomanów, pracoholików, siecioholików,  zakupoholików, hazardzi-
stów, kompulsywnych erotomanów, a także swoje córki, siostry czy matki chore na buli-
mię lub anoreksję – nie pomagać im trwać w ich nałogowych zachowaniach, tylko jak 
najszybciej udzielić fachowej pomocy. Problemem uzależnienia powinien zająć się spe-
cjalista terapii uzależnień i właściwa dla danego uzależnienia grupa wsparcia (AA, AN, 
AH, AE, AŻ). 
     W miarę nasilania się czyjegoś nałogu najbliższa osoba przeznacza coraz więcej ener-
gii na próby kontrolowania i powstrzymywania destrukcyjnych zachowań. Coraz mniej 
uwagi może więc poświęcić innym sprawom. Najbardziej cierpią z tego powodu dzieci. 
W rodzinie alkoholowej nawet bardzo małe dzieci wyczuwają, że dla mamusi najważniej-
sze jest to, aby tatuś się nie upił, a dla tatusia, żeby się jakoś mamusi wymknąć i jednak 
się upić. Dla tego dziecka w sercach rodziców jest coraz mniej miejsca. 
     W głębi duszy czują, że uzależnionego nie zmienią, a jednocześnie ich system zaprze-
czeń podszeptuje im, że jakimś cudem znajdą na niego sposób i następnym razem będzie 
inaczej. Cykl ciągów i przerw między nimi jednak się powtarza. Ciągi stają się coraz dłuż-
sze, a przerwy coraz krótsze. Poczucie bezradności i brak szacunku dla siebie utrwalają 
się jako główne cechy zarówno uzależnionego, jak i tych, którzy go kochają. Bardzo czę-
sto najbliższa osoba zostaje wspólnikiem, wybawcą uzależnionego, myśląc sobie w imię 
troski i miłości: „Jeśli mu tym razem pomogę, to na drugi raz tego nie zrobi”. Przeważnie 
jednak wspólnik staje się ofiarą i męczennikiem, przyjmując na siebie rolę osoby, której 
misją życiową jest cierpieć.  

Rodzina z problemem uzależnienia 

Ewa Dąbrowska 
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Każdy dobry ojciec „potrzebuje syna: czeka na niego, szuka go, kocha go, przebacza 
mu, chce go mieć blisko siebie, tak blisko, jak kwoka swoje kurczęta” — powiedział Pa-
pież Franciszek w homilii podczas Mszy św. celebrowanej we wtorek rano, 4 lutego, w 
kaplicy Domu św. Marty.  

Komentując czytania liturgiczne, Papież w istocie podjął temat ojcostwa, łącząc go z 
dwoma głównymi postaciami opisanymi w Ewangelii Marka (5, 21-43) i w Drugiej Księ-
dze Samuela (18, 9-10. 14. 24-25. 30; 19, 1-4): chodzi o Jaira, jednego z przełożonych 
synagogi w czasach Jezusa, „który przychodzi, by prosić o zdrowie dla swojej córki”, i 
Dawida, „który cierpi z tego powodu, że syn prowadzi z nim wojnę”. Dwie sytuacje, któ-
re, według Biskupa Rzymu, pokazują, że każdy ojciec posiada „namaszczenie pochodzące 
od syna: nie może zrozumieć siebie bez syna”.  

Skupiając uwagę najpierw na królu Izraela, Papież przypomniał, że pomimo tego, iż 
syn Absalom stał się jego nieprzyjacielem, Dawid „oczekiwał na wiadomości z wojny”. I 
choć wszyscy byli przekonani, że czekał na „wiadomości o wielkim zwycięstwie”, on w 
rzeczywistości „czekał na coś innego: czekał na syna. Jemu chodziło o syna. Był królem, 
rządził krajem, ale” przede wszystkim „był ojcem”. I tak, „gdy przyszła wiadomość o 
śmierci jego syna”, Dawid „zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał: 
'Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Obym ja umarł zamiast ciebie! 
Absalomie, mój synu, mój synu!”. Takie jest — komentował Papież — „serce ojca, które 
nigdy nie wyrzeka się syna”, nawet wtedy, gdy „jest złoczyńcą i nieprzyjacielem”, i go 
opłakuje. Po śmierci Absaloma „zwycięstwo zostało zatuszowane, ponieważ król płakał”; 
w istocie Dawid, „bardziej niż zwycięskim królem”, był „zbolałym ojcem”.  

Jeśli chodzi o postać ewangeliczną, o przełożonego synagogi, Papież Franciszek pod-
kreślił, że był „ważną osobą”, jednak „w obliczu choroby córki” nie wstydził się upaść do 
nóg Jezusa i błagać Go: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocala-
ła i żyła!”.Ten człowiek nie zastanawia się nad konsekwencjami swojego gestu. Nie myśli 
o tym, że jeśliby Chrystus „zamiast prorokiem okazał się czarownikiem”, on zbłaźniłby 
się przed innymi. Ponieważ „był ojcem — powiedział Papież — nie roztrząsa tego: podej-
muje ryzyko, upada i błaga”.  

Oto co łączy dwie postaci ojców. Dla nich dzieci są pierwszorzędną wartością a to 
„pozwala nam uświadomić sobie pierwszą rzecz, którą wypowiadamy o Bogu w Credo: 
„Wierzę w Boga Ojca”. To skłania nas do myślenia o ojcostwie Boga. Bóg jest taki 
względem nas”. Ktoś mógłby stwierdzić: „Ojcze, przecież Bóg nie płacze!”. Na to za-
strzeżenie Papież odpowiedział: „Jakże nie! Przypomnijmy sobie, jak Jezus zapłakał, spo-
glądając na Jerozolimę: 'Jeruzalem, Jeruzalem (...), ile razy chciałem zgromadzić twoje 
dzieci!', jak kwoka gromadzi pod skrzydłami swoje kurczęta”. Zatem „Bóg płacze; Jezus 
płakał z naszego powodu”. I w tym płaczu wyraża się płacz ojca, „który chce mieć nas 
wszystkich przy sobie w trudnych chwilach”.  

Na zakończenie Papież zachęcił do rozważania tych dwóch „ikon” — Dawida, który 
płacze, i przełożonego synagogi, który upada przed Jezusem nie wstydząc się, nie bojąc 
się, że się ośmieszy, ponieważ „chodzi o ich dzieci” — i poprosił wiernych, aby odnowili 
swoje wyznanie wiary, mówiąc: „Wierzę w Boga Ojca”, i prosili Ducha Świętego, aby 
nas nauczył mówić: „Abba, Ojcze”.  

Gdy Bóg płacze Nr 04/88 

Opracowała na podstawie Opoka Magdalena . Balska   
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 Wielki Tydzień zaczyna się od Wielkiego Poniedziałku. Potem jest Wielki Wtorek, 
Wielka Środa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielka Niedziela. 
 Wielki Dzień – to znaczy bardzo ważny dzień. 
 W Wielki Czwartek wszyscy księża z kościoła stają razem przy jednym ołtarzu: i 
ksiądz niski, i wysoki, i gruby, i cienki, i w okularach, i bez okularów. Przypominają so-
bie tę chwilę, kiedy Pan Jezus chciał, by ludzie pragnęli Go tak, jak głodny pragnie kawał-
ka chleba. Przypominają sobie  piękny dzień pierwszej Mszy  świętej i pierwszej Komunii 
świętej Apostołów. 
 Wielki Piątek jest cichutki jak myszka. Nie grają ani organy, ani skrzypce, ani żad-
na trąbka. Jest zupełnie cicho. Nikt nie śpiewa ani głosem głośnym, ani cichym, ani za-
chrypniętym. Ludzie nie siedzą ani nie stoją w kościele, ale przechodzą przez kościół i 
patrzą na grób. Podobno nawet buty wtedy nie tupią, nie szurają, tylko idą cichutko, jak 
boże krówki, żeby nie przeszkadzać w modlitwie, bo każdy modli się po cichutku, tak 
żeby tylko usłyszał go Pan Jezus. W Wielki Piątek uczymy się kochać ciszę. 
 W Wielką Sobotę poświęcamy pokarmy; przynosimy w koszyku baranka wielka-
nocnego z czerwoną chorągiewką, kolorowe jajka na twardo, trochę soli. 
 Pewna pani przyniosła do poświęcenia aspirynę i krople na serce, bo tylko to mo-
gła jeść na święta, a Jurek, który udawał niewierzącego, aż trzy razy poświęcił jedno jaj-
ko. 
 W niedzielny poranek powietrze jest tak ciepłe, jakby przytuliły się do nas waka-
cje. Rusza wielka procesja; śpiewamy „Alleluja” – chwała Panu Bogu! Wszyscy życzymy 
sobie: jedzcie sobie mili goście, coście bardzo schudli w poście! 
Wesołe jajko 
 Dlaczego w święta wielkanocne życzymy sobie „Wesołego jajka”? Bo jajko wiel-
kanocne z radości płacze. Nawet jeśli przyjdzie na świat z gołą skorupką, już jest wesołe. 
Na Wielkanoc jajka są malowane na czerwono, zielono, złoto. Kolory to radość. Jeśli ktoś 
chce kogoś rozśmieszyć, maluje sobie nos i policzki na kolorowo i jest śmieszny. Jak na 
jajku narysujemy nos, oczy, usta, ukazuje się buzia pyzata, która ucieszy pół świata.  
 Na Wielkanoc mamy się cieszyć, bo zwyciężyło dobro, a nie zło! Życzymy sobie 
także „Wesołego baranka”. Poza Wielkanocą baranek jest smutny, blady, słaby, wydaje 
się, że go wilki zjedzą, a na Wielkanoc ma czerwoną chorągiewkę, tak jak żołnierz, który 
wygrał bitwę i pokazuje sztandar. 
 Życzymy sobie „Wesołego Alleluja”. Alleluja to jest słowo hebrajskie i znaczy: 
radujmy się, jest Bóg! Alle – „radujmy się”, ja – początek słowa Bóg, po hebrajsku Ja-
hwe. Tak jakby ktoś był wzruszony, zaczął mówić „Bóg” i ze wzruszenia nie mógł tego 
wyrazu dokończyć. Powiedział „ja” i zatrzymał się. Pewien pan kochał panią. Oświadczył 
się i chciał powiedzieć „kocham”, ale mówił tylko „ko, ko, ko” – dalej nie mógł powie-
dzieć ze wzruszenia. Tak czasem jest, że wzruszony człowiek nie może dokończyć wyra-
zu. Hebrajski jest bardzo starym językiem, ma dziesięć tysięcy lat. Każde dziecko trochę 
mówi po hebrajsku. Kiedy wymawiasz imię swojej siostry czy brata: Ewa, Adam, Jan, 
Tadeusz – mówisz po hebrajsku. Jak mówisz „Amen” – też mówisz po hebrajsku. 
 Co to znaczy, że życzymy sobie „Wesołych Świąt”? Życzymy sobie, żeby były 
pogodne, żebyśmy się uśmiechali i cieszyli się, że Jezus wstał z grobu i stale jest z nami, 
chociaż Go nie widzimy. Ten zawsze zwycięża, kto czyni dużo dobrego. 

 Wielkie dni 

Wybrała Beata Kapowicka  

Nr 04/88 

 

 

10  

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 04/88 

Zapraszam Szanownych Parafian   
do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych  

W dniach 11-12-13 kwietnia rekolekcje wielkopostne. Przed każdym nabożeństwem 30 
min.  wcześniej będą księża w konfesjonale. Bardzo więc proszę wszystkich Parafian o 
skorzystanie z sakramentu pokuty.   

W Wielki Piątek i Sobotę świątynia będzie otwarta do 2000.  

W Wielką Sobotę od 1300 - błogosławieństwo święconki (co godzina). Podczas wizyty w 
świątyni spróbujmy na chwilę zatrzymać się przy Grobie Pana Jezusa.  

W sposób szczególny zapraszam  asystę, chór parafialny, Kółko Żywego Różańca, lekto-
rów, dzieci komunijne, kandydatów do bierzmowania, ministrantów, Ochotniczą Straż z 
Rogozina i lokalne rycerstwo do udziału w liturgii Triduum Paschalnego.  
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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 zapraszam w sobotę o godz. 
1830 mieszkańców naszej parafii: 
- ze Stróżewka, II część, od Państwa Lichniaków do skrzyżowania - na 12 kwietnia,  
- ze Stróżewka, III część, od Państwa Sobolewskich  do Państwa Plewińskich, na 19 
kwietnia,  
- ze Stróżewka, IV część, tzw. środek działki, na 26 kwietnia,  
- ze Stróżewka, V część, osiedla Dom Polski na 17 maja 
- ze Stróżewka, V część, numery 49-72 na 24 maja.  

 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 wspólnoty parafialnej mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Proboszcz ks. Janusz Wiśniewski 
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Ksiądz Andrzej Pieńdyk - rekolekcjonista wielkopostny 11-12-13.04.2014 r. 

Ks. Andrzej od 25 sierpnia 2012 r. pracuje w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, 
urodził się 2 lipca 1975 r. w Szczytnie. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, w roku 1994 wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 2000 r. w Katedrze 
Płockiej. Tuż po święceniach, w 2000 r. – roku Wielkiego Jubileuszu - wraz z innymi 
nowo wyświęconymi księżmi uczestniczył w pielgrzymce do Rzymu, gdzie miał możli-
wość i wielkie szczęście odprawienia porannej Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała z 
Janem Pawłem II w Jego prywatnej kaplicy. Pamiątką tego niezwykłego spotkania to ró-
żaniec otrzymany od Papieża, teraz – relikwia. Pierwsza parafia, w której 4 lata pracował  
- to św. Benedykt w Płocku na Radziwiu. Następnie przez pięć lat pełnił posługę w płoc-
kiej parafii pw. Ducha Świętego. W tej parafii był odpowiedzialny za harcerzy, grupę 
ministrantów, a także zaangażował się w modlitewne spotkania z małżeństwami. W ten 
sposób rozpoczął duszpasterską pracę we wspólnocie Domowego Kościoła, w której od 
2007 r. pełni posługę Moderatora Diecezjalnego. W latach 2006-2007 pełnił również 
funkcję Kierownika Pieszej Płockiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Kolejne trzy lata to czas 
posługi w parafii pw. św. Marcina w Słupnie. Tam, oprócz pracy z młodzieżą oraz Domo-
wym Kościołem, prowadził kursy dla narzeczonych.  W 2012 r. został poproszony o przy-
jęcie nominacji do pracy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Jak sam wspomi-
na: „ Mając świadomość, w jak niezwykłym miejscu pełnię posługę, czuję się wyróżniony, 

a zarazem odpowiedzialny za głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia. Głęboko ufam, że 

Pan Bóg, posyłając mnie do miejsca objawień Jezusa pragnie, abym głosił Boże Miłosier-

dzie, a także każdego dnia sam odkrywał Je na nowo”.   
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27 kwietnia br. w Niedzielę Miłosierdzia w Rzymie odbędzie się kanonizacja dwóch papie-
ży Jan XXII i Jana Pawła II. W sam dzień kanonizacji, odbędzie się uroczyste przekazanie 
„Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” wiernym we wszystkich parafiach. Będzie to wyraz 
symbolicznej – duchowej łączności wszystkich wiernych z Ojcem św. Franciszkiem i wier-
nymi zebranymi na uroczystości kanonizacyjnej w Watykanie. Zachęcam, abyśmy w tym 
dniu przynieśli do kościoła świecę w celu otrzymania „Iskry Miłosierdzia”. 

Ważniejsze wydarzenia liturgiczne w kwietniu 
Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 
Terminy 

Wt.-So. 1-5   1800 Msze św. 

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA  

 

1500 odwiedziny u chorych (czwartek) 

1730 spowiedź, DROGA KRZYŻOWA 

1800 Msza św. 

Nd. 6  V NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 

   930 Msza św.   

1115 Gorzkie Żale i msza św. 

Pi. 11  REKOLEKCJE   800 DROGA KRZYŻOWA dla SP 

ROGOZINO - świetlica Przystanek. 

1800 Msza św., DROGA KRZYŻOWA 

So. 12  REKOLEKCJE 1000 Msza św. 

1600 Msza św. dla dzieci 

1800 Msza św.  

Nd. 13 NIEDZIELA  

PALMOWA  

REKOLEKCJE   930  Msza św.   

1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Czw. 17  WIELKI CZWARTEK 1800 Msza św. 

Pi. 18  WIELKI PIĄTEK 1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 LITURGIA MĘKI I ŚMIERCI 

PAŃSKIEJ  

So. 19  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIGILII PASCHAL-

NEJ  

Nd. 20 NIEDZIELA 

ZMARTWYCH-

WSTANIA PAŃ-

SKIEGO 

    600  Msza św. - REZUREKCJA  

1130  Msza św.  

Po. 21 PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY 

   930 Msza św.  

1130 Msza św.  

Wt.-So. 22-26   1800 Msze św.  

Nd. 27 II NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

   930 Msza św. 

1115 Msza św.  

Po.-Śr. 28-30   1800 Msze św.  


