
 

 

 

Nienazwane 

Jak się nazywa - to nienazwane 

Jak się nazywa to - co zabolało 

    Ten smutek  

 co nie łączy a rozdziela 

Ta przyjaźń lub inaczej miłość niemożliwa 

To co biegło naprzeciw a było rozstaniem 

To wciąż najważniejsze co przychodzi mimo 

Ta przykrość byle jaka jak chłodny skurcz w piersi 

Ta straszna pustka co graniczy z Bogiem 

To - że jeśli nie wiesz dokąd iść 

sama cię droga poprowadzi 
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W poniedziałek 23 czerwca b.r. J.E. ks. biskup pomocni-
czy diecezji płockiej - Roman Marcinkowski- przybędzie 
do parafii Rogozino i udzieli naszej młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Z racji tej wizyty przybliżmy sobie sylwet-
kę naszego Dostojnego Gościa. 

Roman Marcinkowski urodził się w 1942 r. w Szczutowie, 
w sąsiedztwie Jeziora Szczutowskiego,  w rodzinie inteli-
genckiej. Tam usłyszał słowa „Pójdź za Mną” - tak, jak 
apostołowie nad Jeziorem Galilejskim. To wezwanie do-
prowadziło go do Niższego, a potem Wyższego Semina-
rium Duchownego w Płocku oraz święceń kapłańskich, 
które przyjął w dniu 13 czerwca 1965 r. z rąk bp. Piotra 
Dudźca. W latach 1965-69 pracował jako wikariusz w 

Imielnicy, w latach 1969-70 w Ciechanowie, w 1970-71 roku w Pałukach, następnie w 
Bodzanowie (1971-73) i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku (1973-74). W 1974 r. 
ukończył specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Ka-
tolickiej i uzyskał magisterium. W latach 1974-80 sprawował funkcję diecezjalnego wizy-
tatora religii, a w latach 1974–1985 pracował również jako diecezjalny duszpasterz ro-
dzin, był dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od roku 
1990 jest prepozytem Kapituły Katedralnej Płockiej. 28 lutego 1985 r. został mianowany 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem 
tytularnym Bulla Regia. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 r. w Bazylice Katedral-
nej w Płocku z rąk Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. 

Od początku pracy kapłańskiej towarzyszy ks. biskupowi entuzjazm i radość. Szczegól-
nie bliskie są mu sprawy katechizacji. W haśle biskupiego posługiwania umieścił słowa 
„Idźcie i nauczajcie”. W 1999 r. i 2007 r. zarządzał diecezją płocką jako administrator - 
do czasu powołania nowych ordynariuszy przez Stolicę Apostolską. Od 2004 do 2010 r. 
przewodniczył pracom zespołu opracowującego „Katechizm Płocki”. Pracy tej poświęcił 
sporą część życia. W pierwszej z cyklu katechez pisał: „Zachęcam was do uważnego 
wsłuchiwania się w bogactwo treści tego katechizmu. Dzięki temu poznamy problemy i 
sytuacje, które w przeszłości nie istniały; znajdziemy odpowiedź na pytania, jakie stawia 
współczesny człowiek, spojrzymy na wiarę chrześcijańską w jej żywej istocie i w całej jej 
oryginalności”. Dzieło to, „jako bardzo potrzebne i oczekiwane”, zyskało uznanie Ojca 
Świętego Benedykta XVI.  

W roku 1965, tuż po studiach,  jako młody kapłan został wikarym w swojej pierwszej 
parafii – Imielnicy, skąd przyjeżdżał na lekcje religii do Rogozina. W owym czasie odby-
wały się one w nieistniejącym dziś domu państwa Kłosińskich (obecnie posesja p. Jan-
kowskich przy ul. Mazowieckiej). Z uwagi na podeszły wiek p.p. Kłosińskich zdarzało 
się, że ksiądz narąbał gospodarzom drewna na opał. Często przy sprzyjającej pogodzie 
przyjeżdżał własnym motocyklem SHL albo podwodą podstawianą przez mieszkańców. 
W zależności od pory roku był to wóz konny lub sanie.  
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Spacerkiem po okolicach parafii 

Jego ówcześni uczniowie doskonale pamiętają, że od początku miał świetny kontakt z 
dziećmi i z młodzieżą. W sposób niezwykle jasny, przystępny i interesujący  prowadził 
nauczanie, a po lekcji religii grywał w z dziećmi w piłkę i częstował czekoladowymi cu-
kierkami (których smak niektórzy pamiętają do dziś); był przyjacielski, ale stanowczy; 
wymagający od innych, ale także od siebie .  

Wspomnieć należy, że w tamtych czasach przed pierwszą i przed druga komunią św., 
na tzw.  katechizm pieszo maszerowało się 6 km do Imielnicy. Tam spotkania odbywały 
się w salce katechetycznej, gdzie dziatwa uczyła się ze specjalnej książeczki z pytaniami i 
komentarzami. Przyszły biskup swoją otwartą postawą  jak magnes przyciągał do siebie 
młodzież , która gremialnie po katechezie czy mszy świętej przechodziła do jego pokoiku, 
by tam prowadzić rozmowy o wszystkim. Także i w późniejszych latach kontynuowali 
znajomość i odwiedzali księdza w Płocku u św. Jana , by porozmawiać czy się poradzić.  

W początkach swojej drogi kapłańskiej ks. biskup głosił kazania w nowoczesnej wów-
czas formie - w duchu posoborowym. Także i dziś głosi piękne homilie. Ostatnio, z okazji 
święta 3 maja, można było usłyszeć jego ważne słowa dotyczące spraw społecznych. 
Zwrócił  m. in. uwagę, że we współczesnej Polsce „urzędnicy państwowi stają się często 
funkcjonariuszami partyjnymi”, obecnych jest wiele bolesnych zjawisk, jak: bezrobocie, 
także wśród ludzi młodych, narastające rozwarstwienie społeczne czy problemy w służbie 
zdrowia. A przecież działalność polityczna winna być pojmowana jako służba społeczeń-
stwu, jako troska o dobro wspólne, dobro państwa. I tej służbie powinno poświęcać się 
swoje siły i talenty, licząc się z głosem społeczeństwa. Klasa polityczna potrzebuje dzisiaj 
tak, jak i w dobie Konstytucji 3 Maja, odnowy moralnej, bo w wielu dziedzinach nasze 
państwo jest chore. Część polityków dba tylko o interesy partyjne, walczy o władzę, albo 
o jej utrzymanie. Wśród wielu zagrożeń, w cieniu których przyszło niestety żyć w na-
szych czasach wielu Polakom, takich, jak: bezrobocie, bieda, utrata bezpieczeństwa so-
cjalnego, korupcja, złodziejstwo, bandytyzm, a także terroryzm, dochodzą zagrożenia 
natury ideowej i moralnej, zagrożenia najbardziej osłabiające kondycję i tożsamość społe-
czeństwa polskiego — zaznaczył bp Marcinkowski. Wśród zagrożeń wymienił m.in. ko-
smopolityzm i ateistyczną laicyzację. Ideologowie postmodernizmu lansują model tak 
zwanego człowieka postępowego, który odrzuca więzy narodowe, jasno określone prawdy 
religijne i jednoznaczne zasady moralne. Odrzuca je jako coś, co ogranicza jego absoluty-
stycznie pojmowaną wolność do wszystkiego i od wszystkiego, jako coś, co ogranicza 
jego hedonistyczny, konsumpcyjny światopogląd, w którym Bogiem jest zysk, świątynią 
bank, a nabożeństwem zakupy w supermarkecie, zaspakajające jego nienasycony głód 
rzeczy.  

Zaapelował jednocześnie:  

„My, Polacy, przestańmy być pawiem i papugą narodów, przestańmy ślepo naśladować 
to, co na Zachodzie wymyślą. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, dziećmi wiel-
kiego, chociaż mającego swoje wady i grzechy narodu. Kochajmy swój kraj.” 

Krzysztof Czerwiński 
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 W trudnych chwilach dobrze jest móc liczyć na radę mądrej i życzliwej osoby.  
Nam natomiast doradza sam Bóg poprzez dar rady. 

 
Papież zauważył, że jeśli przyjmujemy do naszego serca 
Ducha Świętego, uwrażliwia nas On na swój głos, ukie-
runkowuje nasze myśli, uczucia i intencje. Zarazem 
zwraca nasz wzrok na Jezusa, abyśmy widzieli w Nim 
wzór dla naszego postępowania i relacji z Ojcem. Franci-
szek zastrzegł jednak, że aby przyjąć dar rady, trzeba się 
modlić. 
„Zawsze powracamy do tego samego, nieprawdaż, do 
modlitwy. Ale jest to tak bardzo ważne. Modlić się pacie-
rzami, których wszyscy nauczyliśmy się jako dzieci, ale 
także modlić się własnymi słowami, prosić Boga: Panie 
Boże, pomóż mi, doradź mi, co teraz powinienem zrobić? 
A kiedy się modlimy, robimy miejsce Duchowi, aby 
przyszedł i nam pomógł w tej właśnie chwili, poradził 
nam, co mamy zrobić. Nigdy nie zapominajmy o modli-
twie, nigdy! Nikt się nie spostrzeże, kiedy modlimy się w 

autobusie czy na ulicy.  
Módlmy się w ciszy, sercem, wykorzystujmy te chwile na modlitwę. Módlmy się, aby 

Duch dał nam ten dar rady. W zażyłości z Bogiem i słuchając Jego Słowa, stopniowo wy-
zbywamy się własnej logiki, często zależnej od naszych ograniczeń, uprzedzeń, ambicji. 
Uczymy się natomiast pytać Pana Boga: a Ty, czego pragniesz? Uczymy się prosić Pana 
Boga o radę. W ten sposób dojrzewa w nas głęboka, niemal istotowa harmonia w Duchu i 
doświadczamy, jak bardzo prawdziwe są słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza: «Nie mar-
twcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co 
macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił 
przez was»” – powiedział Papież. 

Franciszek zaznaczył jednak, że Duch Święty nie przemawia do nas jedynie w naszym 
sercu. Niekiedy posługuje się również głosem i świadectwem naszych braci. Aby to zilu-
strować, Papież posłużył się przykładem zaczerpniętym z własnego życia. 

„Pamiętam, że siedziałem kiedyś w konfesjonale w sanktuarium [maryjnym] w Luján. 
Przyszedł do mnie chłopak, bardzo modny, z kolczykami i tatuażami. Opowiedział mi o 
swym wielkim problemie. «No i co by ksiądz zrobił? – zapytał mnie. Ja – mówił – opo-
wiedziałem to wszystko mojej mamie, a ona powiedziała mi: ‘Idź do Matki Bożej, a Ona 
ci powie, co masz zrobić’». Widzicie, oto kobieta, która miała dar rady. Nie wiedziała, jak 
poradzić sobie z problemem syna, ale wskazała właściwą drogę: «Idź do Matki Bożej, a 
Ona ci powie 

». To właśnie jest dar rady. Nie mówić: «To i tamto», lecz pozwolić, by mówił Duch. 
Ta skromna i prosta kobieta dała synowi najprawdziwszą radę, dobrą radę, bo ten chłopiec 
mi powiedział: «Patrzyłem na Matkę Bożą i poczułem, co mam zrobić»”. 

Papież Franciszek o Darze Rady 

Opracowała na podstawie Opoka Magdalena . Balska   
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Pomyślcie teraz przez chwilę o ludziach, których znacie. Czy Wasi znajomi widzą 
świat dokładnie tak jak Wy? Oczywiście, że nie! Dobry przykład kontrastujący:  jedni 
chodzą ciągle uśmiechnięci, natomiast inni  większość czasu spędzają na żaleniu się, jakie 
to życie jest ciężkie, złe i okropne. 

Każdy indywidualnie tworzy swoją rzeczywistość, swój świat. Swoją percepcję. Nie 
istnieje coś takiego jak „jedyny słuszny sposób widzenia spraw”! 

Mieliście może kiedyś sytuację, że czuliście się źle, lecz w jednej chwili dostaliście 
przyjemną wiadomość, która zmieniła Wasze patrzenie na wszystkie inne sprawy?  To 
nosi nazwę zmiany percepcji. Po pierwsze należałoby uświadomić sobie, że przecież 
wszystko co czujemy, to dzieje się w naszym umyśle. Wasz wzrok, słuch, poczucie, to 
odczucie jest rozgrywane nie gdzie indziej ale w Waszej głowie. „Wszystko się  dzieje 
wewnątrz Was.” Subiektywne doznania. 

To my interpretujemy fakty po swojemu. Pytanie, jak często w korzystny dla nas spo-
sób. Percepcja ma wpływ na to, jak się zachowujemy. A to natomiast kształtuje nasze 
życie. Więc można dojść do wniosku, że sposób w jaki patrzymy na świat, definiuje to, co 
osiągniemy i jak będziemy się czuli. To, jak widzimy rzeczywistość, zależy od nas sa-
mych, bo tylko my mamy realny dostęp do naszego mózgu. Być może wiele schematów 
myślowych zostało nam narzuconych przez innych. Cóż, każdy człowiek jest inny i ma 
inne potrzeby. „Te schematy mogą nas ograniczać.”  Boimy się nowych rzeczy, jeste-
śmy wyssani z energii, czujemy smutek, żal. Niepotrzebnie. Złe schematy mogą również 
sprawić, że nigdy nie poznamy wielu wspaniałych osób, nie przeżyjemy wspaniałych 
przygód, nie osiągniemy dostatecznej ilości pieniędzy, nie będziemy się czuć tak, jak 
chcielibyśmy 

Znam kilka osób, które według mnie mają dość dobrą percepcję. Często są pełni dobre-
go humoru, otwarci, emanują dobrem, osiągają dużo rzeczy, a porażki traktują jak naukę i 
nie odczuwają strasznego bólu przy tym. Ich sposób patrzenia na świat sprawia, że auto-
matycznie im się powodzi. 

Wystarczy zmienić pogląd na świat, a wszystko może stać się piękne. Spójrz na sprawę 
z innej perspektywy, a zmienisz samego siebie. Według mnie, każdy może zmienić swoją 
percepcję. 

Uważam, że każda chwila życia nie może  być niesamowitą i przyjemną. To po prostu 
jest nierealne, na tym polega życie, że są rzeczy antagonistyczne. 

Przykładowo:  
d o b r e  i  z ł e ,  s ł o d k i e  i  g o r z k i e ,  r a d o s n e  i  p r z y k r e . 

 
Jeśli  nie istniałby rozdział pomiędzy dobrem i złem, jak wyglądałby świat? 
Myślę, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, bo to po prostu sprzeczne z natu-

rą. Życie byłoby pozbawione sensu, bezcelowe. Można dyskutować co prawda na temat 
istnienia wyłącznie dobra w Niebie po śmierci, ale to już zupełnie inna kwestia . Sądzę 
więc, że wszystko na tym świecie posiada swój przeciwstawny odpowiednik i zawsze 
zachowana jest równowaga pomiędzy radością i smutkiem. Podobnie nie sprawdza się 
nigdy równy podział społeczeństwa – przykład komunizmu: musieli być Ci lepsi i Ci gor-
si, mimo początkowo zakładanej równości.  

Poza tym, różnorodność właśnie czyni świat pięknym. 

Percepcja – czyli sposób postrzegania świata  Nr 06/90 

Przygotowała Agata Trojanowska  
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W 1370 roku, po śmierci Kazimierza (syna Władysława 
Łokietka), tron polski objął jego siostrzeniec i sojusznik 
— Ludwik. Nie miał on męskiego potomka, dlatego też 
swoje polityczne plany wiązał z małżeństwami córek. 
Na jedną z nich czekał tron polski, jednak nie było wia-
domo, która z królewien na nim zasiądzie. Jadwigę za-
mierzał wydać za Wilhelma Habsburga, jednakże do 
małżeństwa tego ostatecznie nie doszło. Jadwiga miała 
panować na Węgrzech jednak po śmierci Ludwika w 
1382 roku Węgrzy wybrali na swych władców Marię i 
Zygmunta. Ostatecznie na Wawel  wysłano najmłodszą 
córkę, Jadwigę.  Królowa nie miała jednak rządzić sa-
modzielnie, wiadomo było, że gdy osiągnie odpowiedni 
wiek, będzie trzeba wybrać jej małżonka. Wprawdzie 
nadal obowiązywały ją śluby z Wilhelmem Habsbur-

giem, jednakże możnowładcy polscy stanowczo dążyli do związania kraju unią z Litwą. 
18 stycznia 1385 roku do Krakowa przybyło poselstwo litewskie na czele ze Skirgiełłą, 
który poprosił Jadwigę o rękę dla swego brata, księcia Jagiełły. Przybył on do Polski w 
lutym 1386 roku i 15 dnia tego miesiąca w katedrze na Wawelu przyjął chrzest święty i 
przybrał imię Władysław. Trzy dni później królowa unieważniła obietnicę małżeństwa z 
Wilhelmem, złożoną przez jej rodziców w 1378 roku i zawarła związek małżeński z Ja-
giełłą.   

Jadwiga była pełnoprawnym władcą Polski i Litwy, w latach 1390-1399 była pod 
względem politycznym niezwykle aktywną monarchinią. Charakteryzowały ją bystrość i 
inteligencja, a jej dalekowzroczne spojrzenie na sprawy państwowe znamionowało wiel-
kość jako polityka i czyniło z niej prawdziwego męża stanu.  

W 1399 roku Jadwiga oczekiwała urodzin dziecka. 22 czerwca monarchini urodziła 
przedwcześnie dziewczynkę, była niestety tak słaba, że zmarła już w trzy tygodnie po 
porodzie. Rozwiązanie i powikłania z nim związane były zabójcze również i dla matki, 
która zaledwie w cztery dni po córce, 17 lipca, odeszła do wieczności, pozostawiając Po-
laków w ogromnej żałobie. Królowa Jadwiga była tak uwielbiana przez wszystkich, że jej 
kult rozpoczął się natychmiast po śmierci.  

Starania o jej kanonizację rozpoczęto jeszcze za życia Władysława Jagiełły, ponieważ 
lud czcił Jadwigę jako świętą, a przy jej grobie działy się liczne cuda. W poczet błogosła-
wionych Jadwiga została wpisana w 1979 roku, a Ojciec Święty Jan Paweł II wyznaczył 
na doroczne jej wspomnienie dzień 17 lipca. W siedem lat później została natomiast ogło-
szona deklaracja Kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Uroczystości kanonizacyjne 
odbyły się na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 roku, kiedy to papież Jan Paweł II 
podniósł królową do chwały świętych.  

Dziś królowa Jadwiga należy do najbardziej popularnych świętych w Polsce. W ikono-
grafii święta Jadwiga najczęściej jest przedstawiana jako młoda władczyni, w koronie z 
lilii andegaweńskich na rozpuszczonych włosach, z insygniami władzy (berłem i jabł-
kiem), często także z herbami Polski i Litwy.  

Święta Jadwiga – królowa Polski 

Opracowała na podstawie Opoka Angelika Sielczak 
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  Poczucie własnej wartości jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Bez niego 
nie jesteśmy w stanie rozwijać się, zdobywać wiedzę i umiejętności, budować relacji z 
ludźmi, osiągnąć szeroko rozumianego sukcesu. Jeśli nawet zdecydujemy się podjąć ja-
kieś wyzwanie, to brakiem wiary we własne możliwości storpedujemy jego powodzenie. 

  Niska samoocena może ujawniać się w niemożności cieszenia się z sukcesów, bojkoto-
wania cudzych osiągnięć, niskiej odporności na choroby, złych nawykach żywieniowych, 
chronicznym lęku lub depresji, w złym wyborze partnera, frustracji w małżeństwie, trwa-
niu w pracy nieprzynoszącej satysfakcji, agresji, niepodejmowaniu wyzwań, obawie przed 
zmianami. CZY CHCIELIBYŚMY, ABY TAKIE WŁAŚNIE BYŁY NASZE DZIECI?! 

  Przekonania na temat świata i na temat siebie samego powstają w dzieciństwie. To 
rodzice powinni zaszczepić w dziecku poczucie własnej wartości i pomóc dziecku je roz-
wijać. 

  POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI TO PRZEKONANIE, ŻE DORASTAMY DO 
ŻYCIA I JEGO WYMAGAŃ. OPIERA SIĘ NA WIERZE WE WŁASNE MOŻLIWO-
ŚCI I SZACUNKU DO SIEBIE. JEST: 

POCZUCIEM PEWNOŚCI, ŻE POTRAFIMY STAWIĆ CZOŁA PODSTAWOWYM 
WYZWANIOM 

PRZEKONANIEM, ŻE MAMY PRAWO DO SZCZĘŚCIA I POWODZENIA, ŻE 
JESTEŚMY WARTOŚCIOWI, ŻE ZASŁUGUJEMY NA ZASPOKOJENIE SWOICH 
POTRZEB I PRAGNIEŃ. 

 Dla budowania poczucia własnej wartości kluczowe są pierwsze etapy rozwoju emo-
cjonalnego dziecka. 

 I etap – budowa więzi ( 0 – 18 miesięcy) 
 Jeżeli rodzice nie zapewnią dziecku poczucia bezpieczeństwa, opieki i miłości, będzie 

dorastało w przekonaniu, że nie zasługuje na miłość i jest mało ważne. Efektem jest brak 
poczucia własnej wartości. 

 II etap – odkrywanie świata ( 18 miesięcy – 3 lata ) 
 Jeżeli rodzice nie pomogą dziecku odpowiednio przejść tego etapu, będzie bojaźliwe i 

przekonane, że świat jest wrogi i najlepiej zdystansować się do niego, nie odpowiadać na 
jego wyzwania. Efektem jest przekonanie dziecka, że nie sprosta wymogom świata i brak 
poczucia własnej wartości. 

 III etap – budowanie tożsamości ( 3 – 4 lata ) 
 Tu następuje tworzenie ugruntowanego, stałego wewnętrznego obrazu siebie. Jeśli 

ciągle krytykujemy dziecko, staje się ono bezradne, manipulujące, poddaje się, tkwi w 
przekonaniu, że nigdy niczego nie zrobi dobrze. Efekt: samoocena dziecka będzie niska, a 
ono samo zrezygnuje z podejmowania nowych działań. 

IV etap – budowanie kompetencji ( 4 – 7 lat ) 
Dziecko chce osiągnąć doświadczenie w świecie ludzi i rzeczy, eksperymentuje i 

sprawdza efekty swych działań, testuje swą siłę, jej zasięg i ograniczenia. Jeśli ten spraw-
dzian da pozytywny rezultat, wpłynie to dodatnio na samoocenę dziecka. Jeśli rodzice 
selektywnie nagradzają lub karzą za jego „kompetencję” w różnych rodzajach aktywno-
ści, to dziecko wciąż boi się, że cokolwiek zrobi, nie będzie to dostatecznie dobre. Nie jest 
w stanie cieszyć się swoimi osiągnięciami, bo nigdy nie wie, czy inni je docenią. 

Cdn….  

 

Rozwijanie własnej wartości  u dziecka 

Przygotowała Ewa Dąbrowska 

Nr 06/90 
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Dziecięcym piórem 

 
Kto jest ważny? 
 

Na pewno każde z dzieci widziało procesję 
Bożego Ciała, nie tylko w telewizji, nie tylko na 
fotografii, ale żywą procesję na ulicy. Diabły 
denerwują się i uciekają, kiedy ją zobaczą. 

Kto jest najważniejszy w procesji? 
Może pan kościelny, który idzie jako pierw-

szy z krzyżem w ręku? 
Może pan, który dźwiga chorągiew kościel-

ną? Chorągiew w wojsku się niesie, a w proce-
sji się dźwiga. Chorągiew podobna jest do żagla 
na okręcie, a cała procesja przypomina stary 
okręt z żaglami. Może najważniejszy w procesji 
jest właśnie pan, który nawet wtedy, kiedy wie-
je wiatr, dźwiga chorągiew i trzyma ją mocno, 
żeby się nie przewrócić? 

Może najważniejsza jest dziewczynka w bia-
łym wianku, białej sukience, białych pończosz-
kach, białych pantofelkach, białych rękawicz-
kach, która sypie białe kwiatki Panu Jezusowi? 

Może ksiądz jest najważniejszy, bo idzie pod 
baldachimem, jak król bez korony, ale w kapie 
do samej ziemi? Podtrzymuje go dwóch panów, 
żeby był jeszcze ważniejszy. 

Może najważniejszy jest tłum, który idzie za 
procesją, mamusie, tatusiowie, wujowie, babcie, 
ciocie, sąsiadki z pierwszego i drugiego piętra? 

Najważniejszy jest niewidzialny Pan Jezus. Procesja jest wielkim cudem, dlatego że 
tylu ludzi modli się do tego, którego nie widać, klęka przed tym, którego nie widać. To 
jest zupełnie niezwykłe. 

Ważny jest ten, którego Widzim: tatuś, mamusia, babcia, ciocia, sąsiadka, nauczyciel, 
który przychodzi do klasy i od razu prosi o ciszę. 

Najważniejsi są ci, których nie widzimy. Pan Jezus, który stale jest i klękamy przed 
Nim, Matka Boża i Anioł Stróż i ci, którzy umarli, odeszli i deszcz im płacze na grobach. 
Ten, który daje coś po cichutku, żeby go inni nie zobaczyli. 

 

Najważniejsi są niewidzialni. 

Ks. Jan Twardowski      Nr 06/90 

Wybrała Beata Kapowicka 
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Wielkie kościelne święto Eucharystii, zawsze obchodzone w czwartek, jedenastego 

dnia po Zesłaniu Ducha Świętego – Zielonych Świątkach. Ustanowione zostało w XIII 
wieku i najpierw – od 1246 roku – obchodzone było w Belgii, w diecezji Liege. Później 
rozszerzono je na całą Germanię. W 1264 roku papież Urban IV wprowadził je do kalen-
darza liturgicznego, obowiązującego w całym kościele powszechnym. 

W Polsce obchody Bożego Ciała zapoczątkowane zostały w 1320 roku w Krakowie i 
diecezji krakowskiej, wprowadzone tam przez biskupa Nankera. Późniejsze niż samo 
święto, uroczyste procesje Bożego Ciała, wprowadzone w Europie w XV wieku, odbywa-
ły się początkowo w niektórych tylko krajach chrześcijańskich:  w północnych Włoszech, 
w kilku regionach Francji, w niektórych prowincjach katolickich angielskich i niemiec-
kich oraz w Polsce. 

Tak więc, od XV wieku począwszy, aż po dzień dzisiejszy, w Polsce, w dzień Bożego 
Ciała (a niegdyś też przez całą oktawę), ze wszystkich kościołów wychodzą uroczyste 
procesje i idą do czterech ołtarzy ustawionych na zewnątrz świątyń. Przy każdym ołtarzu 
czytana jest albo śpiewana Ewangelia i udziela się wiernym błogosławieństwa Przenaj-
świętszym Sakramentem, na wszystkie cztery strony świata. 

Polskie procesje Bożego Ciała są bardzo uroczyste, okazałe i piękne. Niesie się w 
nich chorągwie kościelne i przybrane kwiatami feretrony (przenośne, obustronnie namalo-
wane obrazy religijne). Tłumnie uczestniczą w nich wierni, a wśród nich wojskowi i stra-
żacy w galowych mundurach oraz wojskowe i strażackie orkiestry. Nie brakuje także 
dziewczynek w bieli sypiących kwiaty i ministrantów z dzwonkami.  

Na Mazowszu - w Łowiczu i wsiach podłowickich, na Kurpiach, w okolicach Rawy 
Mazowieckiej i Opoczna, a także na Pogórzu, Podhalu i lokalnie na ziemi sądeckiej, w 
Krakowie i wsiach podkrakowskich, tłumnie idą mieszkańcy okolicznych wsi w swych 
tradycyjnych, regionalnych, barwnych strojach, które obecnie zakłada się już tylko na 
największe uroczystości religijne lub patriotyczne i przede wszystkim podczas procesji 
Bożego Ciała. Przywdziewają je zawsze mężczyźni, najznaczniejsi, najstarsi, powszech-
nie szanowani gospodarze, zwyczajowo trzymający baldachim i prowadzący księdza nio-
sącego monstrancję. 

We wszystkich innych miejscowościach, w miastach i na wsi, ze starannością i przy 
czynnym udziale parafian „buduje” się ołtarze procesyjne. W dekoracji ołtarzy starym 
obyczajem zawsze znajdują się brzózki i kwiaty ogrodowe. Własne ołtarze zwyczajowo 
wystawiają i dekorują różne grupy zawodowe: górnicy, rolnicy, rybacy, strażacy. 

W oknach i na balkonach domów znajdujących się przy drodze lub ulicy, którymi 
przechodzi procesja umieszcza się zawsze symbole religijne i kwiaty. 

Dotychczas jeszcze, po błogosławieństwie i odejściu procesji do kolejnego ołtarza, 
wierni obłamują gałązki ze stojących przy nich brzózek i zabierają je ze sobą do domu. 
Niegdyś wierzono, że wzięta z ołtarza witka ma właściwości ochronne, skutecznie chroni 
przed chorobami, a obejście przed pożarem. Teraz tak dokładnie nie wiadomo, dlaczego 
trzeba zabrać gałązkę z ołtarza. Może dlatego, że bierze się z nią otrzymane przed chwilą 
błogosławieństwo? A poza tym – taki już zwyczaj!  

  Boże Ciało 

Wybrała z Polskich obrzędów i zwyczajów B. Ogrodowskiej B. Kapowicka  

Nr 06/90 
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M SZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź   
godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 
Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni 
 - godz. 1500 /w okresie letnim: kwiecień - listopad/ 
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w poniedziałek i śro-
dę) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA :  
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. NABOŻEŃSTW 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 

Nr 06/90 

O sporcie 

Są ludzie, którym zależy 

Na usportowieniu dzieci i młodzieży 

Więc by zapewnić im olimpijskie medale 

Budują piękne sportowe hale 

Bo sport – to sprawność, zdrowie i siła 

Mieszanka cech każdemu miła 

I dlatego należy ćwiczyć już od najmłodszych lat 

By zdrowo i radośnie móc przejść przez ten świat 

I ja korzystam z dobrodziejstw sportu dniem, nocą, rankiem i wieczorem… 

Najchętniej przed telewizorem 
Płock, 5 lutego/19 maja 2014  
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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 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

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 Rogozina: 

- z ul. Mazowiecka, /od początku, numery parzyste do ulicy Bursztynowej/ i ul. Makowej 
na 7 czerwca 

- z ulic Bursztynowa, Północna, Diamentowa i Mazowiecka do końca na 14 czerwca,  

- rodzice kandydatów do bierzmowania na 21 czerwca, 

- z ulicy Osiedlowej na 28 czerwca, 

- z ulicy Wspólnej na 5 lipca,  

- z ulicy Krótkiej na 12 lipca.  

 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. 

Proboszcz ks. Janusz Wiśniewski 

 Nr 06/90 

21 czerwca br. odbędzie się kolejny III Festiwal Chórów Seniora i Parafialnych. Od godz. 
1000 będziemy mogli w naszej świątyni wysłuchać kilkadziesiąt chórów, które działają 
jako koła seniora lub z parafii. Zapraszam wszystkich parafian, których proszę o wybór 
najlepszego chóru publiczności.  

19 czerwca br. obchodzić będziemy Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa czyli Boże 
Ciało. Główne nabożeństwo z procesją o godzinie 1130. Zapraszam wszystkich gości i 
parafian do udziału. Zapraszam wszystkich parafian poszczególnych wiosek do przygoto-
wania ołtarzy. Mamy obecnie „pełne” cztery wioski, dlatego wydaje mi się, że troska i 
odpowiedzialność za „swój” ołtarz powinna być jasnym kryterium udziału w przygotowa-
niu i w potem pełnego udziału w całej Uroczystości. Zapraszam do udziału asystę, chór, 
KZR, dzieci klas IV, ministrantów, kandydatów do bierzmowania, dziewczynki sypiące 
kwiatami i inne grupy, osoby. Pragnąłbym przypomnieć, że przebywając na odpoczynku 
czyli krótkim kilkudniowym wypoczynku, mamy obowiązek uczestniczyć we mszy św. z 
racji święta nakazanego inaczej obowiązkowego. Oznacza to, że świadoma absencja w 
mszy św. to grzech ciężki.  

28 czerwca br. obchodzić będziemy już kolejne Święto Parafii. W tym roku głownie za-
praszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach sportowych. W godzinach przedpołu-
dniowych rozpoczniemy jak rok temu Naszą II Parafialną Olimpiadę. Miejsce rozgrywek 
sportowych - Orlik. Wieczorem będziemy Bogu dziękować we mszy św.  
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Nr 06/90      Ważniejsze wydarzenia liturgiczne w  czerwcu  
Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 
Terminy 

Nd. 1 WNIEBOWSTĄPIE-
NIE PANSKIE 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe  

Po.-

So. 
2-7   1800 msze św., nabożeństwo 

czerwcowe 

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo 
do Krwi Chrystusowej 
1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 8 ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe  

Po.-

So. 

9-14   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 15 NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe,  

Po.-

Pi. 

16-21   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 22 XII  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe,  

Po. 23  SAKRAMENT  
BIERZMOWANIA  

1800 msza św. 

Wt.-

Czw. 

24-26   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi. 27  ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

So. 28  ŚWIĘTO PARAFII 1800 MSZA ŚW. DZIĘKCZYN-
NA  

Nd. 29 XIII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabo żeństwo 
czerwcowe 

Po. 30   1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Czw. 19  BOŻE CIAŁO 930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA  

23 czerwca br. ks. biskup Roman Marcinkowski udzieli naszej młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Pragnąłbym również, aby po uroczystej mszy św. odbyło się spotkanie 
Księdza Biskupa z rodzicami i młodzieżą. Mam nadzieje, że wspólnie rodzice i młodzież 
dobrze przygotujemy się do tego ważnego wydarzenia w naszej parafii.  


