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Pismo bezpłatne  

Wisława Szymborska 

Utopia 
 

Wyspa na której wszystko się wyjaśnia.  
Tu można stanąć na gruncie dowodów.  
Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.  
Krzaki a ż uginają się od odpowiedzi.  
Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu  
o rozwikłanych wiecznie gałęziach.  
Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia  
przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.  

 
Im dalej w las, tym szerzej się otwiera  

Dolina Oczywistości.  
Jeśli jakie ś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa.  

Echo bez wywołania głos zabiera  
i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów.  
W prawo jaskinia, w której leży sens.  

W lewo jezioro Głębokiego Przekonania.  
Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa.  

Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.  
Ze szczytu jej roztacza się Istota Rzeczy. 

  
Mimo powabów wyspa jest bezludna,  
a widoczne po brzegach drobne ślady stóp  
bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.  
Jak gdyby tylko odchodzono stąd  
i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.  

W życiu nie do pojęcia.  
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Praca grupowa pod przewodnictwem - Andżeliki Jezierskiej 

Uczmy się języków obcych 

1. Słodka tabliczka (c) 

2. Dom gwiazd i aniołów (h) 

3. Mogą być pierzaste i kłębiaste (c) 

4. Tyka ..lecz nie zegar (h) 

5. Waniliowa zimna pychota (i)(c)* 

6. Każdy rodzic je kocha (c) 

*hasło składające się z dwóch wyrazów 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 W niedzielę w sierpniu niedzielna liturgia proponuje przypowieści ewangelicz-
ne, czyli krótkie opowiadania, którymi posługiwał się Jezus, aby głosić rzeszom króle-
stwo Boże. Wśród zawartych w dzisiejszej Ewangelii jest jedna dość złożona, wyja-
śniana przez Jezusa uczniom: przypowieść o dobrym ziarnie i kąkolu, która stawia 
czoło problemowi zła w świecie i podkreśla cierpliwość Boga. 

 Nauka płynąca z tej przypowieści jest dwojaka. Po pierwsze mówi, że zło w 
świecie pochodzi nie od Boga, ale od Jego nieprzyjaciela, Złego. (...) Ten wróg jest 
przebiegły: zasiał zło pośród dobra, tak że ludzie nie są w stanie wyraźnie ich od siebie 
oddzielić; ale ostatecznie Bóg może to zrobić. Dochodzimy tu do drugiego tematu: 
kontrastu między niecierpliwością sług i cierpliwym czekaniem właściciela pola, który 
jest obrazem Boga. My czasami jesteśmy bardzo skorzy, by osądzać, klasyfikować, 
umieszczać tu dobrych, a tam złych (...) Natomiast Bóg czeka. Patrzy na „pole" życia 
każdej osoby z cierpliwością i miłosierdziem. Widzi brud i zło o wiele lepiej niż my, 
ale widzi też i ziarna dobra, ufnie czekając, aż dojrzeją. Bóg jest cierpliwy, potrafi 
czekać. Jakie to piękne: nasz Bóg jest cierpliwym ojcem, który zawsze na nas czeka, z 
sercem na dłoni, aby nas przyjąć, aby nam przebaczyć. On zawsze nam przebacza, 
kiedy do Niego przychodzimy. 

Ewangelia na ka żdy dzie ń 

Papież Franciszek, Anioł Pański, 20 lipca 2014 r. 
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Kiedy nienawiść zabija 
Aby naprawdę praktykować sprawiedliwość, żyjąc według przykazania miłości, 

trzeba być realistami, ludźmi konsekwentnymi i uznać, że jesteśmy dziećmi tego sa-
mego Ojca, a zatem braćmi. We fragmencie Ewangelii Mateusza (5, 20-26), czytanym 
w liturgii, Jezus — wyjaśnił Papież — mówi nam o tym, „jak powinna wyglądać mi-
łość między nami”. Rozpoczyna on, „mówiąc coś, co pozwala dobrze zrozumieć, jak 
należy postępować drogą miłości braterskiej”. Oto Jego słowa: „Powiadam wam: Jeśli 
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego”.  

A zatem, stwierdza Jezus, „musimy być sprawiedliwi, musimy kochać bliźniego, co 
dzisiaj jest problematyczne; a nie tak jak owi uczeni w Prawie, którzy mieli specjalną 
filozofię”, to znaczy dobrze wskazywać „to wszystko, co trzeba robić” — uważając się 
za „inteligentnych” i „dobrych” — a „potem tego nie wykonywać”. I dlatego mając 
ich na myśli, „Jezus mówi: postępujcie według tego, co mówią, a nie tego, co czynią”.  

Jezus podpowiada nam „trzy kryteria”. Pierwszym jest właśnie „zdrowy realizm”. 
W istocie Jezus mówi, że „jeśli masz coś przeciwko drugiemu, i nie możecie dojść do 
uładzenia” sprawy ani „znaleźć rozwiązania”, to należy znaleźć sposób, aby 
„przynajmniej się pogodzić”. Przede wszystkim, zaleca Pan, „pogódź się z twoim 
przeciwnikiem, dopóki jesteś w drodze”. Być może „nie będzie to idealne, ale zgoda 
jest rzeczą dobrą — to jest realizm!”. „Drugim kryterium wskazanym przez Jezusa jest 
kryterium prawdy”, wyjaśnił Papież. Istnieje w istocie przykazanie, by nie zabijać; 
jednak również „mówienie źle o innym jest zabijaniem, ponieważ korzeniem jest ta 
sama nienawiść: nie masz odwagi go zabić albo myślisz, że to zbyt dużo, ale zabijasz 
go w inny sposób, poprzez obmawianie, poprzez oszczerstwa, poprzez zniesławia-
nie”.Dlatego, wyjaśniał Papież, „kiedy słyszymy, że ludzie mówią do siebie tak wiele 
rzeczy brzydkich”, trzeba zawsze pamiętać, że mówiąc o kimś „głupiec” lub 
„szalony”, zabija się brata, ponieważ obelga „wyrasta z nienawiści”. „Tymczasem 
uciekanie się do zniewag jest bardzo rozpowszechnionym wśród nas nawykiem”.  

Trzecie kryterium, jakie nam wskazuje Jezus, „to kryterium synostwa”. My, stwier-
dził Papież, „nie powinniśmy zabijać brata” właśnie dlatego, że jest naszym bratem: 
„mamy tego samego Ojca”. I w Ewangelii czytamy: „nie mogę pójść do Ojca, jeżeli 
nie jestem pojednany z moim bratem”. Jezus mówi faktycznie: „Jeśli wi ęc przynie-
siesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 
zostaw tam swój dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”.  

Oto są, podsumował Papież, „trzy kryteria: kryterium realizmu; kryterium konse-
kwencji, to znaczy — nie zabijać, ale także nie znieważać, bowiem ten, kto znieważa, 
zabija, wykańcza; i kryterium synostwa: nie mogę rozmawiać z Ojcem, jeżeli nie mo-
gę rozmawiać z moim bratem”. To są trzy kryteria, pozwalające „przezwyciężyć spra-
wiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy”. Jest to „program niełatwy”, przyznał 
Biskup Rzymu, „ale jest to droga, jaką wskazuje nam Jezus, abyśmy mogli iść na-
przód”. 

Opracowała na podstawie Opoka Magdalena . Balska   
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    Edmund Stanisław Bojanowski urodził się 
14 listopada 1814 r. w wiosce Grabonóg 
(Wielkopolska) w rodzinie ziemiańskiej, głę-
boko katolickiej i patriotycznej. Miał zainte-
resowania humanistyczne i spore zdolności 
literackie.  
    Już w pierwszych latach studiów na Uni-
wersytecie Wrocławskim przetłumaczył i 
opublikował „Pieśni serbskie”. W 1836 r. 
wyjechał do Berlina, by tam kontynuować 
studia, ale choroba płuc zmusiła go do po-
wrotu do kraju.  W r. 1838 zamieszkał  w 

Grabonogu, tutaj rozpoczął się dla Bojanowskiego niejako nowy okres życia. 
Skoncentrował swe zainteresowania na trzech dziedzinach: oświaty ludu wiej-
skiego, wychowania i miłosierdzia.  
     Obok działalności oświatowej prowadził akcję wychowawczą wśród ludu, w 
której ważną rolę miały odegrać tworzone przez niego ochronki wiejskie. Przeło-
mowym momentem dla prowadzonej przez niego działalności charytatywnej stała 
się epidemia cholery, która dotknęła Gostyń i okolice w 1849 r. Edmund dniem i 
nocą nawiedzał chorych, pomagał im na wszystkie możliwe sposoby, starając się 
przede wszystkim zapewnić im opiekę duchową i dostęp do sakramentów świę-
tych.  
     Przy udziale innych ziemian sprowadził do Gostynia szarytki, a także założył 
tzw. Instytut, czyli dom dla ubogich chorych, w którym gromadził chorych, siero-
ty i dzieci, w r. 1850 połączył ten Instytut z ochronką. 3 maja 1850 r., otworzył 
uroczyście ochronkę w Podrzeczu i założył Bractwo Ochroniarek. Gromadził 
zgłaszające się do niego dziewczęta i przygotowywał je do pracy w swoim dziele.    
     Wpajał im mocnego ducha wiary i uczył praktyk religijnych, takich jak modli-
twa, rachunek sumienia, czytanie duchowne, medytacja oraz wzajemna miłość. 
Przed śmiercią Bojanowskiego, która nastąpiła 7 sierpnia 1871 r. w Górce Du-
chownej, zgromadzenie miało w Wielkim Księstwie Poznańskim 22 domy i liczy-
ło 98 sióstr. Oprócz tego jeszcze za życia Bojanowskiego służebniczki zaczęły 
pracować także w innych częściach Polski rozbiorowej: w Galicji, w Królestwie 
Polskim oraz na Śląsku.                                                                                                         
    Od samego początku procesu beatyfikacyjnego widziano w Bojanowskim przy-
kład autentycznego i zdrowego apostolstwa człowieka świeckiego. Co więcej, 
mając na uwadze zwłaszcza to jego apostolstwo, uznano go za «prekursora Sobo-
ru Watykańskiego II». Drugi aspekt wyzwania, jakim jest postać Bojanowskiego, 
wynika z jego postawy wobec dziewcząt, którymi się zajął.  

Bł.  Edmund Stanisław Bojanowski 

Opracowała na podstawie Opoka Angelika Sielczak 
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     Oczywiście, robi to nieporadnie- ale cóż to będzie za pomoc w niedługim cza-
sie! Takie zajęcia mają ogromną wartość rozwojową  
i pozwalają w produktywny sposób spędzić wspólnie czas- i zacieśnić więź mię-
dzy członkami rodziny.  
W tym czasie wiele maluchów nie mówi więcej niż kilka zrozumiałych słów 
(niektóre żadnego), ale świetnie rozumieją, co się do nich mówi i czego oczekuje- 
jeżeli prośby wyrażane są jasno i często. Zazwyczaj prośby typu "zanieś tacie ku-
bek" lub "wyrzuć papierek do kosza" nie stanowią żadnego problemu, a wykona-
nie ich sprawia dzieciom ogromną radość i satysfakcję.   
     Główne umiejętności zdobywane w tym okresie to: samodzielne chodzenie, 
wspinanie się na schody i schodzenie z nich tyłem, wspinanie się na kanapę, krze-
sło i bezpieczne schodzenie z nich, sensowne używanie narzędzi np. grzebienia, 
mazaka, szczoteczki do zębów; otwieranie szafek i wyjmowanie, wkładanie za-
wartości, dopasowywanie foremek w piramidzie, toczenie piłki rękami, współpra-
cowanie podczas ubierania, samodzielne jedzenie (głównie rękoma), wypowiada-
nie 2-6 zrozumiałych słów, używanie fragmentów słów lub wyrazów dźwiękona-
śladowczych, porozumiewanie się za pomocą gestów, rozpoznawanie imion i 
osób, rozumienie i wykonywanie jednoczłonowych poleceń, prezentowanie po-
czucia humoru, wzrost zdolności zapamiętywania, dopasowywanie do siebie róż-
nych przedmiotów, zastanawianie się nad tym, co widzi i słyszy. 
     Najciekawszymi zabawami w tym czasie są: uczestniczenie w życiu codzien-
nym i naśladowanie dorosłych, pomaganie w zajęciach domowych, pchanie i cią-
gnięcie zabawek podczas chodzenia, zabawa piłką, zabawy z dotykaniem 
("sroczka kaszkę ważyła" itp.), opróżnianie szafek, sortowanie pojemników, 

"rozmawianie" z zabawkami, szalone 
zabawy ruchowe (samoloty, kręcenie 
się, wygibasy, przechodzenie przez 
"tunel" pod brzuchem dorosłego), naśla-
dowanie dźwięków wydawanych przez 
zwierzęta i przedmioty codziennego 
użytku. Nadal najciekawsze zabawy i 
doznania występują na dworze- nie bój-
my się pozwolić dziecku skakać po kału-
żach, maczać kamyków i dłoni w błocie, 
tarzać na trawie czy łapać deszczówkę z 
rynny…  
Bawmy się razem  

13-15 miesiąc życia dziecka  cd Nr 08/93 

Monika Sowińska 
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     Mądrość przypisywana sufim, guru, bodhisattwom, świętym i babciom zawar-
ta jest w trzech pytaniach.  
     Podekscytowana wnuczka przybiega do babci i ma zamiar opowiedzieć o pew-
nym zdarzeniu dotyczącym sąsiadów. Jednak zanim babcia pozwoli opowiedzieć 
wnuczce sensacyjną wiadomość zadaje owe trzy pytania: 
 
• Czy jesteś pewna, że to, co chcesz opowiedzieć jest prawdą?  
• Czy jesteś pewna, że to będzie w jakiś sposób pożyteczne?  
• I wreszcie po trzecie, czy informacja, którą zamierzasz mi przekazać 

będzie miła? 
 
- Jak to miła? – zdziwiła się wnuczka. 
- Miła, choćby dlatego, że nie mam zamiaru psuć sobie ranka wysłuchując o ja-
kichś okropieństwach na temat ludzi, z którymi mieszkam po sąsiedzku od wielu 
lat. Zależy mi na tym żeby historia była również prawdziwa, jeśli mam poświęcić 
jej swoją uwagę. Wystarczy żebyś stwierdziła wnusiu, że byłaś świadkiem zda-
rzenia, o którym chcesz mi opowiedzieć. Po trzecie zastanów się czy z twojej 
opowieści wyniknie jakiś pożytek dla ciebie, dla mnie albo dla sąsiadów. Jeśli 
twoja opowieść nie spełnia tych trzech warunków zjedz trochę malin, które dla 
ciebie zerwałam i biegnij dalej się bawić. 
- Babciu a gdyby chodziło o pożar? – zastanowiła się inteligenta i sprytna wnucz-
ka. – Opowieść nie byłaby miła, spełniałaby tylko warunek pożyteczności i praw-
dy. Czy nie należałoby mnie wysłuchać? 
- To pozorna wątpliwość – babcia podjęła filozoficzny nastrój wnuczki – gdyż 
warunek pożyteczności jest nadużywany 
poprzez ten argument.  
Ludzie nieustannie wyrządzają sobie 
krzywdę, epatują sensacjami, podsłuchują 
się, szpiegują, plotkują w imię pożytecz-
ności. Wystarczy odtworzyć telewizor. Już 
nawet popołudniowe seriale pokazują 
krzywdę, nienawiść, zawiść. Jaki z tego 
pożytek? Czy gasimy dzięki tej wiedzy 
jakieś pożary? Przeciwnie, uczymy się 
nieufności, podejrzliwości, nieustannie 
trwamy w lęku. Jaki z tego pożytek? Ża-
den. Pożytek ma tylko ten, który straszy. 
Zalęknieni ludzie skupiają się na lęku. 

Trzy pytania 

Przygotowała na podstawie M.Bennewicza Agata Trojanowska 
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Bądź pozdrowiona  ziemio rodząca,  
z dobroci Boga  świat odradzająca  
tonami zboża, chlebnymi kłosami,  

wstęgami rzeki  
wonnymi lasami….  

 
…Bądź pozdrowiona  sadów mrokiem,  

śpiewem pszczół roju  
zachwyconym wzrokiem  

pięknością kwiatów,  
tęczą na niebie  

i moim sercem  bijącym dla ciebie.  
 
 
     Tak możemy za poetką zawołać dziś, gdy świętujemy nasze parafialne dożyn-
ki – święto chleba powszedniego i tych, którzy go współtworzą – Boga i ludzi – 
rolników.  
Miesiące letnie to dla ludzi pracujących na roli okres szczególnie ciężkiej i uciąż-
liwej pracy. Gdy wielu wypoczywa na wakacjach i korzysta z uroków przyrody, 
na polach od świtu do nocy każdego dnia trwa walka o zebranie plonów z pola, 
walka o chleb stanowiący podstawę biologicznego życia człowieka. Bo rzeczywi-
ście chleb jest wartością bezcenną.  
      
     Posłuchajmy, co o pracy mówił do nas nasz rodak papież Jan Paweł II na Za-
spie w Gdańsku 12 VI 1987r.: „Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to 
jeszcze nie wszystko. Praca – to znaczy człowiek. Człowiek pracujący. Jeśli 
więc chodzi o sprawiedliwy stosunek pomiędzy pracą i płacą, to nie można go 
nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka – podmiotu 
pracy. Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo 
człowiek nie może być dla człowieka towarem, ale musi być podmiotem. W 
pracę wchodzi o-n poprzez swoje człowieczeństwo i całą swoją podmioto-
wość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości czło-
wieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracują-
cych.”  
Rolnicy – ludzie ciężkiej, ale pięknej pracy – tak jak wy dziękujecie dziś Bogu za 
błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak my wszyscy dziękujemy wam za 
dzisiejszy chleb. 

Dożynki 2014 

Przygotowała na podstawie Duszpasterstwa Agata Trojanowska 
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     Pisałam dużo o uzależnieniach i ich wpływie na ludzkie życie oraz rodzinę. 
Niedawno zorientowałam się, że nie opisałam procedury zgłoszenia człowieka 
uzależnionego na leczenie, a wiedza ta jest bardzo ważna.  
Wszystko zaczyna się od GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH. Działa ona na podstawie artykułów od § 24 do § 38 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z z późniejszymi zmianami). Nawet 
gdy zgłosi się sprawę o przymusowe leczenie do Sądu, to Sąd i tak skieruje ją, z 
prośbą o zbadanie, do GKRPA.  
     Co może zrobić GKRPA ? 
Przyjąć zgłoszenie o przypadku występowania nadużywania alkoholu lub narko-
tyków połączonego z: powodowaniem rozkładu życia rodzinnego, demoralizacją 
małoletnich, uchylaniem się od pracy albo systematycznym zakłócaniem spokoju 
lub porządku publicznego. Zgłoszenia takiego może dokonać każda zainteresowa-
na osoba (członek rodziny, sąsiad, nauczyciel np.) 
1. Wezwać osobę nadużywającą alkoholu na rozmowę z członkami GKRPA. 
2. Skierować w/w osobę na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków i wskazania rodzaju zakła-
du leczniczego. 
3. Przygotować dokumentację dotyczącą postępowania dla sądu. Dokumentacja 
powinna zawierać: opinię wydaną przez biegłego, jeżeli badanie zostało przepro-
wadzone, protokół z rozmowy przeprowadzonej z osobą zgłaszającą przypadek 
nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną, (jeżeli do takiej 
rozmowy doszło), dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego. 
4.Złożyć wniosek do sądu rejonowego i wszcząć postępowanie. 
      
SĄD REJONOWY (właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której 
postępowanie dotyczy) 
-Rozprawa powinna odbyć się w okresie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. 
-Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego, jeżeli nie było do-
tychczas wykonane, zarządzić obserwację osoby badanej w zakładzie leczniczym, 
zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ policji osoby odmawiającej 
poddania się tym zaleceniom lub nie stawiającej się na rozprawy. 
-Wysłuchanie osoby, której postępowanie dotyczy. 
-Wydanie orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia w zakładzie odwyko-
wym (stacjonarnym lub ambulatoryjnym). 
-Na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może ustanowić kuratora. 
-Obowiązek leczenia trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej 
jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. 
 

Co zrobić, żeby on nie pił Nr 08/93 
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- W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie  
tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 mie-
sięcy  od  jego ustanowienia.  
    ZAKŁADY LECZNICTWA ODWYKOWEGO 
Osoba, w stosunku do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu 
odwykowemu w zakładzie stacjonarnym, nie może opuszczać tego zakładu bez 
zezwolenia kierownika tego zakładu. 
Zakład informuje Sąd o ewentualnym przerwaniu przez pacjenta leczenia. 
Ponowne przyjęcie pacjenta po wypisie nastąpić może wyłącznie po ustaleniu 
kolejnego możliwego terminu. 
     Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe? 
Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny 
np.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która 
wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłóca-
jącej spokój lub porządek publiczny. 
     Gdzie pozyskać wniosek? 
W punkcie konsultacyjnym GKRPA, 
Można pobrać na stronie internetowej 
     Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu 
osoby, której wniosek dotyczy ( Sekretariat Urzędu Gminy).  Należy mieć ze sobą 
Dowód Osobisty. We wniosku należy opisać sytuację rodzinną pijącego, sposób 
picia ( ile i jakiego alkoholu pije, jak często, czy pije ciągami, gdzie pije?), opisać 
szkody, jakie wywołuje pod wpływem alkoholu. Wniosek można wysłać Pocztą 
na adres GKRPA. Na zaproszenie Komisji na rozmowę trzeba przyjść z Dowo-
dem Osobistym. Cała procedura jest bezpłatna. 
Załatwienie sprawy trwa do 3 miesięcy (dwukrotne wezwania, sporządzenie wy-
wiadu środowiskowego  i policyjnego, sporządzenie i skierowanie wniosku do 
Sądu Rejonowego). 
     Po złożeniu wniosku możliwe są różne wersje wydarzeń: 
1.Wariant  
Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi i przyznaje, że ma problem alkoholowy 
oraz że chce podjąć leczenie dobrowolnie. Dobrowolne podjęcie leczenia daje 
największe szanse powodzenia. W takim przypadku GKRPA przedstawia  ofertę 
ośrodków leczenia uzależnienia w  pobliżu miejsca zamieszkania.  Leczenie jest 
bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie 
ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż podejmowane są działania po-
zwalające ustalić, czy dana osoba leczy się i utrzymuje abstynencję. W przypadku  
powrotu do nałogu sprawa zostanie skierowana do właściwego Sądu.  

  Co zrobić, żeby on nie pił 

Przygotowała Ewa Dąbrowska 

Nr 08/93 
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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 lub 507119511 

Nr 08/92 

• 

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:  
pierwszy - czyn,  
drugi - słowo,  

trzeci - modlitwa;  
w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia  

i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. 

Z Dzienniczka św. Faustyny 
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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: 
- Strażacka na 2 sierpnia,  
- z ulicy Wiosennej (I część, od początku do skrzyżowania z ul. Słoneczną) na 9 sierpnia, 
- z ulicy Wiosennej (II część, od ul. Słonecznej do końca) na 16 sierpnia,  
- z ulicy Klonowej na 23 sierpnia,  
- z ulicy  Jaśminowej (od początku ulicy do ul Słonecznej) na 30 sierpnia,  
- z ulicy Jaśminowej (dalsza część ulicy od ul Słonecznej) i Różana na 6 września,  
- z ulicy Lipowej 13 sierpnia,  
 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.  

 Uroczystym zakończeniem żniw są dożynki , rozmaicie, w różnych okolicach na-
zywane: obżynki, wyżynki, okrężne, wieniec. Pochodzenie i wiek tego obrzędu nie zosta-
ły dotąd w pełni wyjaśnione. Dożynki to radosny obrzęd zakończenia żniw i złożenie wła-
ścicielowi pola tego wszystkiego, co dała matka ziemia w czasie pracy żniwnej. Zawsze 
głównym akcentem dożynek było składanie wieńca, symbolizującego trud żniwiarzy. 
Wieniec splatano najczęściej z żyta i pszenicy, albo jeden z żyta, a drugi z pszenicy. 
Żniwny dar przechowywano starannie, ponieważ ziarna z jego kłosów używano do siewu, 
aby w ten sposób podkreślić ciągłość cyklu wegetacyjnego. W naszej parafii zapraszam 
na uroczysta Mszę św. Mam nadzieję, że popołudniu uda się zorganizować imprezę koń-
cząca wakacje i żniwa.   

Proboszcz ks. Janusz Wiśniewski 

Nr 08/92 

- Hińc Czesław, kierownik Szkoły podstawowej w Rogozinie, zginął w Dachau 

- Kozłowski Czesław, żołnierz AK, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof 

- Latarski Józef, ksiądz, zginął w 1940 r. w Działdowie 

- Lewandowski Czesław, żołnierz AK, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof 

- Pach Leon,  odznaczony Krzyżem Walecznych - ochotnik wojny 1920 r., żołnierz AK, więzień 
obozu koncentracyjnego Stutthof 

- Pach Piotr, żołnierz AK, więzień Obozu Koncentracyjnego Stutthof 

- Pach Władysław, żołnierz AK, zginął w kwietniu 1945 r. w Obozie Koncentracyjnym Stutthof 

- Pankowski Wacław, żołnierz AK, więzień Obozu Koncentracyjnego Stutthof 

- Pawlak Ignacy, żołnierz AK, więzień Obozu Koncentracyjnego Stutthof.  

Tablica pami ątkowa, która 14 sierpnia 2011 r. podczas mszy św. o godz 11 30 była 
uroczy ście odsłoni ęta. 
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Nr 08/92       Ważniejsze wydarzenia liturgiczne w  sierpniu  
Dzień 

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1730 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 3 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-Sob. 4-9   1800 msze św.  

Śr. 6  PRZEMIENIENIE 
PAŃSKIE  

1800 msza św.  

Nd. 10 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Czw. 14  ŚW. MAKSYMILIANA 
MARII KOLBEGO 

1800 msza św.  

Pi. 15  UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYJ 

PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Po.-Sob. 11-16   1800 msze św.  

Nd. 17 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 18-23   1800 msze św.  

Sob. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA  
APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Nd. 
  

24 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 25-30   1800 msze św.  

Nd. 
  

31 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św., DOŻYNKI 

6 sierpnia to święto Przemienienia Pańskiego, jako święto, na Wschodzie znane 
było już w VI w. i swą rangą dorównywało katolickiej Uroczystości Chrystusa Kró-
la. W Kościele Zachodu wprowadził je Papież Kalikst III, jako podziękowanie Bo-
gu za odniesione zwycięstwo pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wydarze-
nie z życia Jezusa, opisane w Biblii przez trzech ewangelistów. Obchodzone w 
liturgii chrześcijańskiej jako ważne święto.  


