
Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 

www.parafia-rogozino.eu    www.facebook.pl 

MAJ  2018 

Nr 05/139 

Pismo bezpłatne  

„ Do Najlepszej Matki” 

Maryjo, 

patrzę na Ciebie 

i widzę jak tulisz 

małego Jezusa. Przytul i mnie, 

przygarnij 

jak dziecko najsłabsze’ które nie może żyć 
bez ciepła Twego Serca 

- Serca Matki. 

… które nie może żyć 
bez Twojego dotyku, 

Twego spojrzenia, 

bez Twojego ciepła, 

miłości, 

której jesteś pełna 

O Niepokalana, 

Najświętsza Panno, 

Matko Najlepsza! 
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 Odzyskanie niepodległości w roku 1918 było poprzedzone zdarzeniami 

historycznymi oraz procesami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Do-

niosłość faktu , jakim było odzyskanie niepodległości, powoduje , że pamiętamy 

o chwilach bohaterskich, wzniosłych  i pełnych poświęcenia. Nie mamy jednak 

świadomości, że droga do niepodległości była trudna  i wyboista.  Pod koniec 

XIX wieku wiadomo było, że niepodległość może przynieść zryw powstańczy 

świadomego swoich celów narodu,  połączony z globalnym konfliktem europej-

skim. Czy można jednak powiedzieć , że świadomość narodowa była pod koniec 

XIX wieku  powszechna i ugruntowana?    

 Według  badań historyków pod koniec XIX wieku  świadomość narodową 
polską miało 30-40% mieszkańców  ziem polskich. Trzeba sobie zdać sprawę, 
że struktura narodowościowa, jaką mamy w Polsce po 1945 roku  jest diametral-

nie różna od tej,  jaka była na ziemiach polskich  w przededniu odzyskania nie-

podległości. Po pierwsze trudno jednoznacznie określić,  co wówczas rozumiano  

pod  pojęciem ziem polskich.  Ogólnie chodziło o ziemie trzech zaborów,  ale 

czy w granicach przedrozbiorowych czy też w granicach etnograficznych? Jed-

nak nawet granic etnograficznych ziem polskich nie dało się wówczas jedno-

znacznie określić. Władze zaborcze nie wyróżniały narodowości we wszelkich 

spisach i rejestrach. Przyjęło się rozpoznawać narodowość na podstawie cech 

pośrednich, jak: wyznanie, brzmienie imienia i nazwiska, region zamieszkania, 

zawód czy zajmowane stanowisko. Ogólnie  można powiedzieć , że cała ludność 
polska zamieszkująca tereny etnograficznie polskie liczyła w przededniu I wojny 

światowej około 22 mln mieszkańców. Ale nie była to jedyna ludność na tych 

terenach. Najliczniejszą grupą obok Polaków byli Żydzi,  stanowiący  w małych 

miasteczkach zaboru rosyjskiego i austriackiego nierzadko większość mieszkań-

ców. W Warszawie ludność żydowska  pod koniec XIX w stanowiła  28% 

mieszkańców natomiast  w Płocku – około jednej trzeciej. Społeczność ta była 

bardzo zróżnicowana pod względem zamożności i wykształcenia. Liczną grupę 
stanowili także Niemcy. Byli to  osadnicy  w miastach  i na wsiach przesiedlani  

w ramach germanizacji, urzędnicy i wojskowi oraz  elita – właściciele majątków 

ziemskich, przedsiębiorcy i właściciele fabryk. W najbliższych okolicach Ro-

gozina były całe wsie zamieszkane przez Niemców a i w Rogozinie mieszkały 

pojedyncze rodziny niemieckie. Trzecią grupę mieszkańców ziem polskich sta-

nowili Rosjanie – byli to z reguły urzędnicy i wojskowi.  Znaczną część miesz-

kańców zaboru rosyjskiego stanowili   Ukraińcy również dochodzący w tym 

czasie do świadomości narodowej. Duże grupy Polaków mieszkały  poza zie-

miami etnicznie polskimi : na Litwie, Białorusi, Wołyniu i Ukrainie. Niemała 

część  mieszkańców ziem polskich nie posiadała w ogóle świadomości narodo-

wej,  określając się jako "tutejsi". Trzeba też pamiętać,  że w tym czasie  "za 

chlebem" wyemigrowało około 3,5 mln Polaków. /c.d.s. 3/ 
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Drogi do niepodległości 

K. Frączkowski 

Społeczeństwo zamieszkujące ziemie polskie było  w owym czasie bardzo zróżnicowa-

ne,  tak narodowościowo,  jak i pod względem wiary, zamożności, wykształcenia oraz 

dostępu do ówczesnych dóbr cywilizacyjnych. 

 Koniec XIX wieku przyniósł postęp w wielu dziedzinach życia mieszkańców 

ziem polskich. Udało się zwalczyć problem głodu,  wcześniej regularnie występujacy. 

Udało się poprawić higienę życia – na tyle, że nie występowały już epidemie – ostatni 

atak cholery miał miejsce w 1892r. Nastąpił postęp w dostępie do oświaty. W zaborze 

pruskim analfabetów praktycznie już nie było,  w zaborze austriackim  czytać i pisać 
nie umiało około 40% mieszkańców a w zaborze rosyjskim odsetek ten wynosił 70%.  

Długość  życia w latach 1878-1880 na ziemiach polskich wynosiła 25-30 lat a co 

czwarte dziecko nie dożywało pierwszego roku życia. W całym Królestwie Polskim 

było około 400 lekarzy,  ale z tego ponad 200 w Warszawie, a w całej Galicji było w 

tym czasie 265 lekarzy. Ludność miast zwiększyła się blisko trzykrotnie, a na wsiach 

30-40% mieszkańców stanowiły rodziny nie posiadające w ogóle ziemi. 

  W takich  warunkach społecznych i gospodarczych  najważniejsze było przetrwa-

nie i zapewnienie środków do życia. Dla  dużych grup społecznych  sprawa narodowa 

było obca lub obojętna dlatego  budowanie świadomości narodowej było zadaniem  

heroicznym.  Ludzi,  którzy to dzieło prowadzili,   praktycznie  nie znamy -  a nawet 

jeśli dzisiaj ulice i place są nazwane ich imieniem to mało kto wie,  kim byli, w jakich 

warunkach pracowali i jak wielkiej sprawy dokonali. 

Dzień bez kawy – czy to możliwe? cz.1 

Kawa jest najpopularniejszym napojem na świecie. Istnieją jej liczne odmiany, 

dostępne są w różnych formach i smakach. Ogólnie rzecz ujmując do wyboru do kolo-

ru. Jednak to ze względu na jej właściwości energetyczne tak chętnie po nią sięgamy. 

Wielu z nas nie wyobraża sobie nie wypicia filiżanki kawy na dobry początek dnia. Ka-

wa poprawia nasze samopoczucie, likwiduje znużenie, pobudza i dostarcza energii, ma 

niezwykły aromat i smak. Jednym słowem idealna. Jednak jak wszystko ma swoją dru-

gą, mniej kolorową stronę. Kawa, a właściwie kofeina w niej zawarta przede wszystkim 

uzależnia. Jeśli pijemy jej za dużo, wpłynie ona negatywnie na jakość naszego snu, a 

nawet może powodować bezsenność. Kofeina podnosi także ciśnienie krwi i wiąże się z 

ryzykiem chorób serca i osteoporozy. Powoduje odwodnienie, dlatego po wypiciu kawy 

uzupełnijmy płyny w organizmie wodą. Pobudzenie i energia po wypiciu kawy to tylko 

pozorna poprawa, ponieważ w rzeczywistości jej wypicie nie pozwala odpocząć, a 

wręcz możemy odczuwać jeszcze większe zmęczenie. Rezygnacja z kawy jest możliwa, 

jednak jak w przypadku wielu innych uzależnień wymaga mocnego postanowienia i 

silnej woli. Oczywiście w zamian natura proponuje inne energetyczne i pobudzające 

napoje, o których w następnym numerze J 
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Nr 05/139 Papież Franciszek, Maryja stała.. 

 Od momentu kiedy Maryja po raz pierwszy pojawia się w dziejach opo-

wiadanych przez Ewangelie, Jej osoba nosi znamiona postaci dramatu. Nie było 

rzeczą prostą odpowiedzieć «tak» na słowa anioła. Ona odpowiada odważnie, 

choć nic nie wiedziała o tym, co Ją czeka. Maryja ukazana jest jako kobieta mil-

cząca, która często nie rozumie tego wszystkiego, co się wokół Niej dzieje, lecz 

medytuje w swoim sercu nad każdym słowem i wydarzeniem. 

 W tym usposobieniu przejawia się bardzo piękny rys psychologii Maryi: 

nie upada na duchu w obliczu życiowych sytuacji niepewności, zwłaszcza wte-

dy, kiedy wydaje się, że nic nie układa się tak, jak powinno. Nie protestuje, nie 

złorzeczy losowi, kiedy życie pokazuje swoje wrogie oblicze. Jest natomiast ko-

bietą, która słucha: nie zapominajcie, że jest zawsze głęboki związek między 

nadzieją i słuchaniem. Maryja bierze życie takie, z jego dniami szczęśliwymi, 

ale i z jego tragediami, których wolelibyśmy uniknąć. Aż po najciemniejszą noc 

Maryi, kiedy Jej Syn został przybity do drewna krzyża. 

 Do tamtego dnia Maryja zniknęła niemal ze stronic Ewangelii. Pojawia 

się na nowo właśnie w kluczowym momencie: kiedy większość przyjaciół odda-

liła się ze strachu. Matki nie zawodzą, i nikt z nas nie może powiedzieć, która 

męka w tamtej chwili, u stóp krzyża, była bardziej okrutna: czy męka niewinne-

go człowieka umierającego na krzyżu, czy agonia Matki, towarzyszącej Synowi 

w ostatnich momentach Jego życia. Ewangelie są lakoniczne i niezwykle dys-

kretne. Opisują obecność Matki prostym słowem: «stała» (J 19, 25). Nic nie mó-

wią o Jej reakcji: czy płakała, czy nie... nic; ani jednej wzmianki o Jej bólu. Stała 

tam w najgorszym momencie, w momencie najbardziej okrutnym, i cierpiała 

razem z Synem. 

 Wciąż zmagająca się z Bogiem, którego trzeba tylko przyjąć, podczas gdy 

Jej życie dotarło do progu najgęstszej ciemności. Maryja jest tam, wierna i obec-

na. Nawet Ona nie zna drogi do przyszłego zmartwychwstania, którą Jej Syn 

otwierał wówczas dla nas: jest tam, by dochować wierności zamysłowi Boga; 

ale także wiedziona instynktem matki, która po prostu cierpi, kiedy jej dziecko 

przechodzi przez mękę. Cierpienia matek: wszyscy poznaliśmy silne kobiety, 

które mierzyły się z licznymi cierpieniami swoich dzieci! 

 Dlatego wszyscy kochamy Ją jako Matkę. Nie jesteśmy sierotami: mamy 

Matkę w niebie, którą jest święta Matka Boga. Uczy nas bowiem cnoty czekania 

nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się pozbawione sensu. Ona ufa zawsze 

tajemnicy Boga, również kiedy On wydaje się niewidoczny z powodu zła na 

świecie. Oby w trudnych momentach Maryja, Matka, którą Jezus obdarował 

każdego z nas, zawsze wspierała nasze kroki, oby zawsze mówiła do naszego 

serca: «Wstań! Patrz przed siebie, patrz na horyzont» bo Ona jest Matką nadziei.  

Opracowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska  
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Nr 05/139 Religie świata - Chrześcijaństwo: Katolicyzm 

Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii świata. Ponad miliard lu-

dzi nazywa siebie chrześcijanami. Są to ludzie, którzy wierni są nauce Jezusa. 

Wierzą, że Jezus jest synem Boga, który przyszedł na Ziemię w ludzkiej postaci. 

Chrześcijaństwo istnieje od przeszło 2000 lat. Nasz kalendarz bierze swój począ-
tek w roku, który uznawano za rok narodzin Jezusa. Obecnie istnieje wiele for-

macji chrześcijańskich. Jedną z nich jest katolicyzm. 

Jak wygląda Bóg katolików? Niektórzy wyobrażają Go sobie jako sta-

ruszka siedzącego na chmurce albo długowłosego mężczyznę w ubraniu przypo-

minającym sukienkę. Ale z Bogiem jest podobnie jak z mamą i tatą. Kochasz ich 

i chcesz z nimi być, kiedy jesteś blisko nich, czujesz się spokojnie, bezpiecznie. 

I tak samo jest z Bogiem. Bóg jest miłością. Od dawna próbuje dotrzeć do ludzi 

i robi to na różne sposoby. Najpierw posłał Abrahama, który po raz pierwszy 

powiedział ludziom, że Bóg jest jeden jedyny. Potem pojawił się Mojżesz, który 

dostał od Boga dwie tablice z dziesięcioma przykazaniami. Po Mojżeszu byli 

prorocy, czyli różni święci ludzie, którzy mówili: ”Bóg jest dobry, miłosierny. 

Nie składajcie Mu ofiar. Przyjmijcie Go do swego serca”. Ludzie dalej średnio 

słuchali, więc Pan Bóg wysłał między nich Jezusa, który opowiadał im o Bogu. 

Gromadził uczniów, którzy Go słuchali i naśladowali. Ci spisali potem słowa i 

historie z Jego życia – można je przeczytać w Piśmie Świętym i w ten sposób 

dowiedzieć się, czego Bóg  oczekuje od katolika. 

 Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Jezus nie musiał umrzeć. Chciał to zro-

bić z miłości do ludzi. On wiedział, że nie ma innej drogi, by pokazać im, że 

śmierć nie jest ostatnim elementem życia. Bo przecież Jezus nie tylko umarł, ale 

i zmartwychwstał, czyli ożył po śmierci. Odbyło się to tak dramatycznie, bo kto 

by go posłuchał, jakby było inaczej? Jakby przyszedł, stanął na środku placu i 

krzyknął: „Słuchajcie, ludzie, ja jestem Synem Bożym! Niczego nie bójcie się, 
zmartwychwstaniecie!”. Nikt by mu nie uwierzył. A tymczasem umarł przy 

świadkach, na krzyżu, a potem pojawił się po śmierci.  

Czy katolik musi chodzić do kościoła? Skoro człowiek jest w jakiejś 
grupie, musi spełniać określone warunki. Na przykład, gdy należy do drużyny 

kolarskiej, musi regularnie chodzić na treningi, słuchać trenera, pilnować diety. 

Jak nie, trener weźmie kogoś innego na zawody. Z kościołem jest podobnie. Je-

śli tylko katolik nosi krzyżyk, czyli ma koszulkę klubową, a w niedzielę i święta 

nie chodzi do kościoła, nie spowiada się przynajmniej raz w roku i nie przyjmuje 

komunii, nie pości w określone dni, to trochę mało. Dla chrześcijan zbiorem 

podstawowych zasad jest Dekalog, czyli dziesięć przykazań. One pomagają za-

chować kontakt z Bogiem i ułatwiają życie we wspólnocie osób wierzących. 

Inny ważny zbiór zasad to pięć przykazań kościelnych. 

 Dlaczego Pierwsza Komunia pisze się z dużej litery? Bo to wielkie święto 

i ważny moment w życiu każdego katolika. /c.d.s. 6/ 



6 

Nr 05/139 Religie świata - Chrześcijaństwo: Katolicyzm 

Mały człowiek po raz pierwszy może w pełni wziąć 
udział we mszy: przyjąć komunię, czyli zjeść mały bia-

ły krążek opłatka. Słowo „komunia” znaczy 

„zjednoczenie”. Z kim? Z Bogiem oczywiście. Jezus 

tak powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli po-

żegnalnej kolacji, którą jadł z uczniami: „Kto spożywa 

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we mnie, a Ja w 

nim”. I podzielił się z nimi chlebem i winem. Potem 

pierwsi chrześcijanie podczas swoich spotkań też dzie-

lili się chlebem i winem – wierząc, że Bóg sprawia, że 

Chrystus jest wtedy z nimi. Ta ceremonia nazywa się eucharystią. W Kościele 

katolickim do komunii przystępują dzieci w okolicy ósmych urodzin. Dopiero 

wtedy zaczynają pojmować, kim jest Bóg, na czym polega msza i o co chodzi z 

Eucharystią. Czyli że przyjmowanie opłatka to najwyższa forma zjednoczenia z 

Bogiem. Ktoś, kto tego doświadcza, musi być świadomy wagi wydarzenia. Dla-

tego Pierwsza Komunia jest taka uroczysta, a poprzedza ją rok przygotowań. 
Dzieci w tym czasie nie tylko uczą się na pamięć modlitw, ale też mają świado-

mie obchodzić święta kościelne i poznawać życie codzienne dobrego katolika. 

Na uroczystą niedzielną mszę przychodzą ubrane na biało. Biel to symbol inicja-

cji, czyli początku czegoś nowego. Na stroju wyhaftowane mają litery: IHS – 

Jezus Chrystus Zbawiciel.  

Opracowała B. Kapowicka na podstawie Bozie, czyli jak wygląda Bóg K. Oponowicz  

Historia prawdziwa na wiosenne wieczory  
Książka, którą wybrałam i chciałabym polecić na ciepłe wiosenne wieczory to 

„Franciszkanin z SS” Gereona Goldmana. Jest to autobiograficzna opowieść 
nowicjusza w zakonie franciszkanów, wcielonego przed II wojną światową do 

SS. Ksiądz Goldman opowiada o własnych, wręcz nieprawdopodobnych wojen-

nych przeżyciach. Historia ta jest fascynującą, prawdziwą relacją o tym, jak 

można przetrwać koszmar wojny ufając jedynie Bożej Opatrzności. 

 Autor chciał być franciszkaninem, a władze niemieckie kazały mu zabi-

jać. Tylko dzięki silnej wierze w moc modlitwy i swojemu sprytowi wielokrot-

nie uniknął śmierci. Odmawiał zabijania, odważnie przyznawał się do swojej 

religijności, pomagał innym, również nieprzyjaciołom. Inteligentny, bystry, 

umiejący wykorzystać błędy a czasem nawet głupotę niemieckich żołnierzy. 

Przebywając w obozie jenieckim w Algierii, Goldman został wyświęcony na 

kapłana.  

 Wkrótce po uwolnieniu wyjechał do Japonii, żeby pracować jako misjo-

narz z ubogimi. Tam zbierając odpadki i surowce wtórne wybudował kościół i 

otoczył opieką swoich biednych podopiecznych. Ponadto przyczynił się do bu-

dowy szpitala i Instytutu Muzyki Kościelnej. /c.d.s. 7/  
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/c.d. ze s.6/ Utworzył również Fundację Łazarza, która pomagała potrzebującym 

pomocy i wsparcia. W 1965 r. w uznaniu zasług otrzymał najwyższe japońskie 

odznaczenie. Ksiądz Gereon Goldman zmarł w 2003 r. w klasztorze w Frauen-

tal.  

 Trudno oderwać się od czytania tej niesamowitej książki. Jest napisana 

pięknym językiem, wciąga i ciągle chce się więcej… Poza tym jest doskonałym 

świadectwem ufności w moc miłości, modlitwy, wiary i ofiary. 
B.M. 

Historia prawdziwa na wiosenne wieczory  

 Z tym wydaniem naszej gazetki parafialnej rozpoczynamy cykl artyku-

łów ,,Prawa pacjenta - moje prawa”. Będziemy przybliżać Państwu niezbędne 

informacje na temat praw jakie przysługują pacjentom podczas udzielania 

świadczeń zdrowotnych zarówno w placówkach publicznej jak i prywatnej służ-
by zdrowia. 

Na wstępie … 

czy wiesz, że 42% obywateli naszego kraju w ogóle nie wie o istnieniu 

praw pacjenta, a jedynie co piąty z nas jest w stanie wskazać choć jedno przysłu-

gujące mu prawo? Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego dla Instytutu 

Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Znajomość swoich praw jest bardzo waż-
na! Bez tej wiedzy możesz nie rozumieć pewnych decyzji, które są podejmowa-

ne względem Twojej osoby przez personel medyczny. Pozostajesz zdany wy-

łącznie na innych i odbierasz sobie możliwość skutecznego wpływania na proces 

Twojego leczenia. Myślisz, że lekarz jest jedyną osobą, do której należy decyzja 

o tym, jak Cię leczyć, a jego opinia jest niepodważalna? Myślisz, że poinformo-

wanie Cię o wszystkich ryzykach związanych z zabiegiem jest dobrą wolą leka-

rza? Myślisz, że traktowanie Cię przez personel medyczny „z góry” to wyłącz-

nie kwestia braku dobrych manier i nie możesz nic z tym zrobić? To błąd! Rze-

czywistość szpitalna bywa brutalna. Od lat w polskiej służbie zdrowia mieliśmy 

do czynienia z brakiem konsultowania z pacjentem planu jego leczenia czy od-

mową dopuszczenia do pacjenta jego najbliższych. W rezultacie pacjent mógł 

czuć się zagubiony, pozbawiony wsparcia i poniżony. Tymczasem pacjent powi-

nien być traktowany przez personel medyczny w sposób partnerski - powinien 

mieć zapewnione warunki niezbędne do poszanowania jego godności oraz doko-

nywania swobodnego i świadomego wyboru w zakresie swojego zdrowia i ży-

cia. W rozwoju dobrej relacji między pacjentem a personelem medycznym, 

ochronie przed nadużyciami oraz zwiększaniu poczucia odpowiedzialności za 

własne zdrowie i życie mają pomagać tzw. prawa pacjenta. Chociaż wiele nega-

tywnych zjawisk, które przez długi czas były źródłem niepotrzebnych cierpień i 
nieprzyjemności dla pacjentów, należy już do przeszłości, wciąż zdarzają się 
przypadki, kiedy prawa pacjenta są łamane. /c.d.s. 8/ 

Zdrowie chorego najwyższym prawem 
 Hipokrates 
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W takiej sytuacji dobrze jest wiedzieć, co zrobić, aby skutecznie domagać się 
realizacji swoich uprawnień – gdzie się udać, kogo poprosić o pomoc? Język 

prawa może być skomplikowany, a w gąszczu licznych regulacji bardzo łatwo 

się zgubić. Dlatego zachęcam do lektury, by zrozumieć przysługujące nam pa-

cjentom prawa. 

1. „Dekalog” praw pacjenta 

Prawa pacjenta to nie tylko hasło. Prawa pacjenta są uregulowane prawnie ozna-

cza to, że każde z nich wynika z obowiązującego prawa. Jeżeli ktokolwiek łamie 

prawa pacjenta, jednocześnie łamie obowiązujące prawo i może być pociągnięty 

do odpowiedzialności. 

1.1. Jakie prawa przysługują pacjentowi? 

 Konkretne prawa pacjenta są porozsiewane po różnych aktach prawnych. 

Najważniejszymi są: Konstytucja RP oraz ustawa o prawach pacjenta to te dwa 

akty prawne tworzą listę podstawowych praw pacjenta. Konstytucja to najważ-
niejszy akt prawny. Rolą Konstytucji jest jednoczenie społeczeństwa i wyzna-

czanie ogólnych ram ustrojowych, prawnych i społecznych państwa. Konstytu-

cja gwarantuje wiele różnych praw - w zakresie ochrony zdrowia jest to prawo 

do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finanso-

wanej ze środków publicznych.  Przepisy Konstytucji mówią, że każdy ma pra-

wo do ochrony zdrowia, które jest w sposób nierozerwalny związane z godno-

ścią człowieka i prawem do życia. Na podstawie Konstytucji i ustawy o prawach 

pacjenta można przyjąć następujący „dekalog” praw pacjenta 

-Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   

-Prawo do poszanowania godności i intymności 

-Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia 

-Prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat 

-Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń medycznych 

-Prawo do swojej dokumentacji medycznej 

-Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza oraz pra-

wo do opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego 

-Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

-Prawo do opieki duszpasterskiej 

-Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 

-Prawo do dochodzenia swoich praw  

-Prawa pacjenta w szpitalu 

-Prawa pacjenta w przychodni, poradni, aptece. /c.d.s. 9/ 

Zdrowie chorego najwyższym prawem 
 Hipokrates 
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 Przybliżymy Państwu  zasady leczenia uzdrowiskowego, domową pomoc 

medyczną i prawa małego pacjenta, zwrócimy uwagę na właściwą komunikację 
pacjenta z lekarzem.  

Pamiętajmy! 

Dobrze poinformowany pacjent to lepsza współpraca z personelem medycz-

nym. Partnerstwo i relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu to 

obowiązek pacjenta i pracowników opieki zdrowotnej. Edukacja pacjentów 

jest jednym z elementów procesu podnoszenia standardu świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Znajomość swoich praw pomaga Tobie i innym  

Zdrowie chorego najwyższym prawem 
 Hipokrates 

 W maju, zawsze po kolacji, wychodziliśmy na taras, gdzie była kaplica 

Matki Bożej Fatimskiej i tam śpiewaliśmy majowe nabożeństwo” - powiedział o 

św. Janie Pawle II abp Mieczysław Mokrzycki, były sekretarz papieża. 

 Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bo-

żej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, 

przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajo-

braz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska, do której w tym roku 

dodano nowe wezwanie. 

 Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Ma-

ryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majo-

wego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 

dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami groma-

dzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Nabożeństwo 

majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Je-

den z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach 

wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je 

Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po 

raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w 

Niemczech książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację. 
 Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII w. w 

Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne 

koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Naj-

świętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był 

jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę. 
 W tym roku do Litanii zostało dodane nowe wezwanie: „Matko Miłosier-

dzia”. W naszej parafii po wieczornej mszy św. obywa się Nabożeństwo Majo-

we. Zapraszamy wszystkich gości i parafian. 

Maj: miesiąc Matki Bożej 

Ks. J.Wiśniewski 
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MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-

sie letnim: kwiecień - listopad/ 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-

nej mszy św. ok. 1830,  

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą 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) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni środa miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   

Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  

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

Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

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

Tel. plebania - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Złote myśli Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,  

co się tej nadziei może sprzeciwiać.   
Św. Jan Pawseł II 
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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 

W tym roku do I komunii św. przystąpi 52 dzieci, a do Uroczystości Odno-

wienia Przyrzeczeń Chrztu - 56 dzieci. Obie Uroczystości odbędą się 5 maja 

br. Serdecznie dziękuję dzieciom i rodzicom za cierpliwość w okresie przygo-

towania. Szczególnie dziękuję, za pomoc w przygotowaniu naszej świątyni do 

tych podniosłych Uroczystości. Dziękuję p. Katechetce, księżom: prof.. H. 

Chamskiemu i J. Kozłowskiemu, p. Mariuszowi - organista i ministrantom. 9 

czerwca br. planujemy „Piknik Rodzinny” wyjazd rodzin dzieci komunij-

nych do Rawy Mazowieckiej. Serdecznie zapraszam całej rodziny, szczegól-

nie  dzieci komunijnych. Zapisy u p. Katechetki 

Zapraszamy chłopców od II klasy szkoły podstawowej do Służby Ołtarza /

ministrantów/. Jest to zaszczytna i bardzo potrzebna pomoc nie tylko księdzu 

przy sprawowaniu Eucharystii, ale całej wspólnocie parafialnej. W naszej parafii 

ministranci ubrani  są w sutanienki lub alby, które są własnością parafii. Sami 

dbają tylko o estetyczny wygląd.  

Zapraszamy do śpiewu w chórze parafialnym. Liczy się posiadany dar od Boga 

głos, ale ważne są chęci i poświęcony czas na próby i niedzielną liturgię, pod-

czas, której chór upiększa Eucharystię.  

Zapraszamy w każdy dzień powszedni na godzinę 1500 do naszej świątyni na 

wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę prowadzi Koło 

Żywego Różańca.  

Zbliżają się wakacje chciałbym wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu 

obu Komunii św. - dzieciom i rodzicom, a także kandydatom do bierzmowania, 

uczniom i wszystkim Parafianom, aby słowa św. Jana Pawła II stały się mottem 

wyboru: czy iść do kościoła czy włączyć telewizor, pojechać na działkę itp.., a 

może dopiero we wrześniu zobaczyć czy świątynię odmalowali, czy kupili nowe 

świece: „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę. Przyszłość zaczy-

na się dzisiaj, nie jutro. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.  

Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego ser-

ca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpie-

nie, które przeradza się w rozpacz”. A Bóg jak Dobry Ojciec czeka. Kończymy 

okres komunii św. nie przerywajmy kontaktu systematycznego z Bogiem 

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wisniewski 



12 

Nr 05/139 

BIAŁY TYDZIEŃ dzieci komunijnych w dniach 7-9 maja br. Serdecznie zapra-

szamy. Miesiąc maj poświęcony Matce Bożej powinien  nas gromadzić przy fi-

gurkach Najświętszej Matki Bożej. Zadbajmy o wystój tych pięknych kapliczek. 

Znajduje się kilka kapliczek czy krzyży na terenie naszej parafii.  

Dzień 
     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt.-So 1-5     1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Czw. 3  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY  

KRÓLOWEJ POLSKI 

930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pi. 4  I PIĄTEK 1700  nabożeństwo i spowiedź   
1800 msza św., nabożeństwo majowe 

So. 5  UROCZYSTOŚCI 
KOMUNIJNE 

900  msza św., I KOMUNIA ŚW. 
1200 msza św., ODNOWIENIE PRZY-
RZECZEŃ CHRZTU 

Nd. 6 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1130 msza św.  

Po.-So. 7-12   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 13 UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄ-

PIENIE  
PAŃSKIE 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Po.-So. 14-19   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Śr. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI  

PATRONA  
POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 20 UROCZYSTOŚĆ 
ZESŁANIA DU-

CHA ŚWIĘTEGO  

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-So. 21-26   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 27 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY  

 930 msza św.  
1130 msza św., OSP ROGOZINO 

Pn.-Cz.. 28-31   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Wt. 8  UROCZYSTOŚC ŚW. 
STANISŁAWA BI-

SKUPA I MĘCZENNI-
KA, GŁOWNY PA-

TRON POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 


