
Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 

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

WRZESIEŃ  2019 

Nr 09/155 

Pismo bezpłatne  

 
 

„Ad maiora natus sum” – „Do wyższych rzeczy  

zostałem stworzony”  



2 

Nr 09/155 Pap. Franciszek: Wychowanie chrześcijańskie jest 

prawem dzieci  

 Duchowe skutki sakramentu chrztu, niewidzialne dla oczu, lecz działające 

w sercu osoby, która stała się nowym stworzeniem, ukazuje nałożenie białej sza-

ty i wręczenie zapalonej świecy. 

 Po odradzającym obmyciu, które ma moc stworzenia człowieka na nowo 

na obraz Boga, w prawdziwej świętości (por. Ef 4, 24), za rzecz naturalną uzna-

no, począwszy od pierwszych wieków, odzianie nowo ochrzczonych w nową 

szatę, białą, przypominającą o blasku życia otrzymanego w Chrystusie i w Du-

chu Świętym. Biała szata, wyrażająca w sposób symboliczny to, co nastąpiło w 

sakramencie, mówi o stanie przemienionych w Bożej chwale. 

 Św. Paweł przypomina, co oznacza przyobleczenie się w Chrystusa, wyja-

śniając, jakie cnoty muszą rozwijać w sobie ochrzczeni: «Jako (...) wybrańcy 

Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, 
pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawza-

jem. (...) Na to zaś wszystko [przywdziejcie] miłość, która jest spoiwem dosko-

nałości» (Kol 3, 12-14). 

 Również rytualne wręczenie świecy zapalonej od paschału przypomina 

skutek chrztu: «Przyjmijcie światło Chrystusa», mówi kapłan. Te słowa przypo-

minają, że to nie my jesteśmy światłem, lecz światłością jest Jezus Chrystus (J 1, 

9; 12, 46), który zmartwychwstał i zwyciężył mroki zła. Naszym powołaniem 

jest przyjęcie Jego blasku! Jak od płomienia paschału zapalają się poszczególne 

świece, tak miłość zmartwychwstałego Pana rozpala serca ochrzczonych, napeł-

niając je światłem i żarem. Dlatego od pierwszych wieków chrzest nazywany 

był także «iluminacją», a o ochrzczonym mówiono, że jest «oświecony». 

 Tym jest bowiem powołanie chrześcijańskie: «postępowaniem zawsze jak 

dzieci światłości, trwając w wierze». Zadaniem rodziców, wraz z chrzestnymi, 

jest troskliwe podtrzymywanie płomienia łaski chrzcielnej w dzieciach i poma-

ganie im w trwaniu w wierze. Wychowanie chrześcijańskie, do którego dzieci 

mają prawo, zmierza do tego, by stopniowo je prowadzić do poznania planu Bo-

żego w Chrystusie, tak by dzieci te mogły w końcu same potwierdzić wiarę, w 

której zostały ochrzczone. 

 Żywa obecność Chrystusa, której trzeba strzec, bronić i pozwalać, by w 

nas rosła coraz bardziej, jest lampą oświecającą nasze kroki, światłem wskazują-
cym kierunek naszym wyborom, płomieniem rozgrzewającym serca w drodze na 

spotkanie Pana, dzięki czemu potrafimy pomagać naszym towarzyszom podró-

ży, aż do osiągnięcia nierozłącznej jedności z Nim. Tego dnia, mówi Apokalip-

sa, «już nocy nie będzie. A nie potrzeba nam będzie światła lampy ani światła 

słońca, jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23)» (n. 

15).  /c.d.s.3/ 

      Na podstawie www.opoka.org.pl przygotowała M. Piotrowska 
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Pap. Franciszek: Wychowanie chrześcijańskie jest pra-

wem dzieci  

bo Pan Bóg będzie świecił nad nami, i będziemy królować na wieki wie-

ków» (por. 22, 5). 

 Obrzęd chrztu zamyka Ojcze nasz — modlitwa wspólnoty dzieci Bożych. 

Dzieci odrodzone w chrzcie otrzymają bowiem pełnię daru Ducha Świętego w 

bierzmowaniu i będą uczestniczyły w Eucharystii, ucząc się, co znaczy zwraca-

nie się do Boga słowem «Ojcze». 

 Na zakończenie powtarzam każdemu z was wezwanie, które tak wyrazi-

łem w adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate: «Pozwól, by łaska twego 

chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na 

Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, 
ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w 

głębi  

      Na podstawie www.opoka.org.pl przygotowała M. Piotrowska 

Lipa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce drzew. Spo-

tkać ją można w całej Europie. W naszym kraju rośnie zarówno w skupiskach 

jak i samotnie, w lasach liściastych i parkach, a nawet przydomowych ogród-

kach. Od wieków drzewo to uznawane było za niezwykłe i obdarzone magiczną 
mocą. Oprócz tradycji ludowych, lipa miała swoje zastosowanie w lecznictwie. 

Według specjalistów od bioenergoterapii lipa wykazuje właściwości regenerują-
ce siły witalne człowieka. W naszej kuchni znana jest herbata z lipy, która działa 

napotnie i przeciwgorączkowo, jest wykorzystywana przy infekcjach górnych 

dróg oddechowych, w grypie i przeziębieniu. Ponadto wzmacnia żołądek oraz 

układ naczyniowo – sercowy. Ze względu na zawartość witaminy PP lipa wyka-

zuje działanie antyalergiczne, a także poprawiające kondycję skóry i włosów. To 

tylko niektóre z jej możliwości, gdyż napar z kwiatów lipy ma szerokie zastoso-

wanie dla całego organi-

zmu, nie tylko w medycy-

nie, ale też w kosmetyce i 

kuchni. Zioła mają drogo-

cenny wpływ na organizm 

ludzki, jednak w każdym 

przypadku należy korzy-

stać z nich indywidualnie i 

rozważnie, gdyż istnieją 
również przeciwwskazania 

do ich stosowania.  

LIPA 

J.P. 
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Nr 09/155 CO to jest LGBT? 

Skrót LGBT pochodzi od angielskich słów Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender. Odnosi się więc do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób 

transgenderycznych jako do całości. Zalicza się do nich także osoby transseksu-

alne. Ogółem terminem tym określamy osoby, które tworzą mniejszości odmien-

ne od orientacji heteroseksualnej oraz osoby tożsamości płciowej rozbieżnej z 

płcią biologiczną, czyli osoby transgenderyczne i transseksualne. Akronim może 

też występować pod nazwami LGTB oraz GLBT. W obu przypadkach ma takie 

samo znaczenie.  

Tęczowa flaga - została zaprojektowana w 1978 roku przez Gilberta Ba-

kera jako symbol ruchu LGBT, pierwszy raz powiewała podczas parady w San 

Francisco w tym samym roku. Pierwotnie składała się z 8 kolorów: różowego 

(symbolizującego seks), czerwonego (życie), pomarańczowego (leczenie), żółte-

go (słońce), zielonego (natura), turkusowego (sztuka), indygo (harmonia), fiole-

tu (duch). Gdy flaga weszła do masowej produkcji - różowy i turkusowy zostały 

usunięte. Flaga bardzo szybko przyjęła się jako symbol ruchu LGBT na całym 

świecie, a samą tęczę wykorzystuje się w różnych gadżetach gejowsko-

lesbijskich. 

Wydaje się, że jesteśmy w Polsce świadkami spóźnionej rewolucji sek-

sualnej, której symbolem w świecie zachodnim stał się rok 1968. Do krajów by-

łego bloku komunistycznego rewolucja ta wlała się po 1989 r. Dziś zaś mamy 

kumulację drugiej i trzeciej fali tejże rewolucji. Burzliwe dyskusje o prawach 

czy dyskryminacji osób LGBT przez wiele krajów zachodnich już dawno prze-

szły i w większości zakończyły się zmianami w ustawodawstwie. Niektóre - jak 

np. Holandia, Hiszpania, Szwecja czy Islandia - zalegalizowały małżeństwa jed-

nopłciowe i przyznały im prawo do adopcji dzieci. Inne - jak np. Francja, Niem-

cy, Szwajcaria, a z krajów byłego bloku komunistycznego Chorwacja, Słowenia, 

Czechy oraz Węgry - zalegalizowały związki partnerskie. Polska jest jednym z 

niewielu krajów w Europie, w którym nie zezwala się ani na małżeństwa jedno-

płciowe, ani na związki partnerskie. O legalizację tych pierwszych zabiegały w 

przeszłości SLD oraz Ruch Palikota - czyli środowiska lewicowe Nad ustawą o 

związkach partnerskich w poprzedniej kadencji pracował poseł Artur Dunin z 

PO, który proponował rozwiązania konsultował (jak twierdził) w środowiskach 

gejowskich. Dziś środowiska tamte propozycje odrzuca twierdząc, że to za mało. 

Dyskusja o LGBT ze zdwojoną siłą powróciła na początku tego roku. W 

wyniku formalnej umowy koalicyjnej PO i Nowoczesnej po ubieg rocznych wy-

borach samorządowych wiceprezydentem stolicy został niekryjący swojej orien-

tacji seksualnej Paweł Rabiej. Kilka miesięcy później prezydent Rafał Trza-

sków: podpisał Deklarację LGB. Skrytykowali ją biskupi. (…) Rozpętała się 
burza. Zwłaszcza że Paweł Rabiej niejako „przypadkiem" ujawnił strategię dzia-

łania środowisk LGBT. „Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie 

to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. /c.d.s.5/ 
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Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, równość małżeńską z adopcją" - stwierdził 

w rozmowie z Robertem Mazurkiem. (…)  

Strategia środowisk LGBT popierających ich polityków sprowadza się 
dziś do ciągłego podsycania emocji i dbania, by temat nie umarł. W końcu idzie 

o to, by - jak mówił Paweł Rabiej - „przyzwyczaić" społeczeństwo. Zwłaszcza 

że, jak wynika z badań opinii publicznej, poparcie dla postulatów LGBT jest 

nikłe. Sondaż przeprowadzony pod koniec lipca przez pracownię IBRiS dla 

„Rzeczpospolitej" pokazuje, że Polacy zdecydowanie odrzucają pomysł wpro-

wadzenia tzw. małżeństw homoseksualnych. Za takim rozwiązaniem prawnym 

jest zaledwie 32 proc. ankietowanych, przeciwko aż 56 proc. Jeszcze więcej 

osób odrzuca możliwość adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe. „Za" w 

badaniu opowiedziało się jedynie 12 proc. ankietowanych, przeciwko było aż 76 

proc. Najmniejszy sprzeciw wzbudza wprowadzenie związków partnerskich dla 

par hetero i homoseksualnych. Takie rozwiązanie popiera 44 proc. badanych, 

przeciwko opowiedziało się 46 procent. 

Takiemu zmiękczaniu czy też „przyzwyczajaniu" opinii publicznej słu-

żyć ma m.in. popularna od kilku dni w mediach społecznościowych akcja 

#JestemLGBT. Takie hasło wraz z tęczową flagą umieszczają na swoich profi-

lach osoby homoseksualne - dziennikarze, sprzedawcy, nauczyciele. Inicjatorzy 

akcji tłumaczą, że chodzi o to, by pokazać Polakom, że każdego dnia przechodzą 
obok osoby homoseksualnej i że niczym nie różni się ona od reszty społeczeń-
stwa. To fakt. Nikt orientacji seksualnej nie ma wypisanej na twarzy. Ale czy to, 

że sprzedawca gazet lub fryzjerka z sąsiedniej ulicy ma odmienne niż ja prefe-

rencje seksualne w ogóle powinno mnie obchodzić? To raczej jej prywatna, jed-

na z najintymniejszych, sprawa. Ja mam tę osobę szanować nie dlatego, że jest 

gejem lub lesbijką, lecz dlatego, że jest człowiekiem. 

Nie dajmy się wprowadzić w maliny. Czy rzeczywiście wszystkie te 

hasła o godności, solidarności itp. mają uruchomić w Polakach odrobinę empa-

tii, zmienić mentalność tych, którzy mają jakieś fobie, skończyć z językiem nie-

nawiści? Śmiem wątpić. Ta akcja jest przemyślana, to swego rodzaju liczenie 

szabli przed bitwą. „Musimy zmobilizować społeczność. Tak, żeby te tysiące 

osób, które w ostatnich dniach wzięły udział w akcji na Twitterze 

#JestemLGBT, zasypało posłów meilami" - tłumaczył w „Gazecie Wyborczej" 

Hubert Sobecki, działacz stowarzyszenia „Miłość Nie Wyklucza", który nego-

cjował założenia warszawskiej Deklaracji LGBT+. Ale po co mobilizować? Po 

to, by zmusić polityków do podjęcia tematu uregulowania chociażby związków 

partnerskich, na kolejne kroki przyjdzie czas. Po to, by Polakom wmówić, że ci, 

którzy za małżeństwo uważają związek kobiety i mężczyzny, są zacofani, źli i 
pełni nienawiści. /c.d.s. 7/ 
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Nr 09/155 List do rodziców, którzy zabierają na mszę swoje nie-

sforne dzieci. W każdą niedzielę 
 Drodzy wyczerpani, zniechęceni rodzice, a więc wasze dzieci są niezno-

śne podczas mszy św. Chaotyczne, nieposłuszne i przeszkadzające, tydzień w 

tydzień. To tak, jakby przez cały czas oświetlał was ogromny, stary reflektor. 

Was i wasze rodzicielstwo. 

 Jestem w tym z wami. Zaczęłam bać się niedziel. To znaczy, próbowa-

łam już wszystkiego. Chodzenia na poranną mszę, chodzenia na wieczorną 
mszę, książek na temat mszy, tłumaczenia szeptem, grożenia szeptem, siedzenia 

z przodu, siedzenia z tyłu, maszerowania prosto do pokoju płaczu… i może nie-

które z tych sztuczek pomogły, ale rezultat jest taki, że nigdy nie wychodzimy z 

budynku bez krzyku, wściekłego rzucania się w kierunku ołtarza czy Bóg raczy 

wiedzieć czego jeszcze. 

 Ale bez względu na to wszystko, co tydzień ja i moja głośna, bezładna 

rodzina będziemy tam (z tyłu!), kręcąc się i każdego rozpraszając, poddając się 
osądowi wielu ludzi, którzy mogą nie rozumieć, jak trudno nauczyć malucha 

siedzenia w spokoju przez 45 minut. To wygląda na szaleństwo. Ale mimo to 

zakładamy nasze pogniecione niedzielne ubrania i idziemy pod ten dach, 

tak jak Matka Kościoła nas prosi. 

 Chciałabym, żebyś wiedział, że jeśli tak również wygląda twoja rzeczywi-

stość, to w porządku. A nawet bardziej niż w porządku. Chrystus miał do powie-

dzenia coś bardzo ważnego o ludziach takich jak my: [Jezus] Podniósłszy oczy, 

zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna 

uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam 

wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzu-

cali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła 

wszystko, co miała na utrzymanie». (Łk 21, 1-4) 

 Czyż to nie jest dokładnie to, co my robimy? Dajemy dosłownie wszystko 

co mamy, przestrzegając prośby Kościoła, by uczestniczyć w niedzielnej mszy. 

(Czysty wstyd nie jest, niestety, dostatecznie dobrym powodem, by zostać w 

domu). Świat zewnętrzny widzi to w ten sposób, że ledwo daliśmy z siebie mi-

nimum. Dotarliśmy do budynku, jasne, ale czy się koncentrujemy? Czy do-

świadczamy duchowego przeżycia? Czy dociera do nas choć słowo z pieśni Go-

spel, na litość boską? Nie wygląda na to. Tylko my wiemy, ile w rzeczywistości 

ofiarowujemy. Ale Chrystus również wie. 

 Tak jak dwa małe pieniążki kobiety wrzucone do skarbonki wyglądały jak 

nic, w porównaniu z ogromnymi torbami złota bogaczy, nasz wkład wydaje się 
tak mały, że ktoś mógłby się zastanowić po co w ogóle zawracamy sobie głowę. 
Czemu w ogóle przychodzić na mszę, jeśli cały ten czas spędzisz na kontrolowa-

niu swojego malucha, by nie wyrządził szkody sobie i innym? Ale Chrystus jest 

tam, aby przypomnieć nam, że on nie widzi tego, co widzi cały świat. /c.d.s. 7/ 
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Bardzo często wychodzę z mszy z uczuciem, że było to kompletne fiasko. Nie 

byłam nawet w stanie za nią podążać, a wyszłam tak szybko, że zapomniałam 

przyklęknąć. Jaka ze mnie katoliczka? Jeśli czujesz się tak samo, nie zapominaj 

– małe dzieci lub dzieci wymagające szczególnej opieki, czy jakakolwiek sytu-

acja, w której się znajdujesz i która uniemożliwia ci uklęknięcie w spokoju i 

uważne słuchanie, to wyjątkowy rodzaj ubóstwa. I my, w naszym ubóstwie, 

naprawdę dajemy wszystko co mamy, po prostu robiąc co w naszej mocy. Na-

wet jeśli w naszej mocy jest tylko pojawienie się w Kościele. 

 Więc nie przestawaj. I proszę, nie przejmuj się nadto, jak twoja rodzina 

wygląda z boku. Nawet jeśli to nigdy nie stanie się łatwiejsze, rób dalej to co 

robisz i nawet, jeśli świat tego nie dostrzega, to Bóg widzi, jak wartościowe jest 

twoje poświęcenie. 

List do rodziców, którzy zabierają na mszę swoje nie-

sforne dzieci. W każdą niedzielę 

W dyskusji o postulatach środowiska LGBT bardzo często przywołuje 

się postać papieża Franciszka i podkreśla jego tolerancyjny stosunek do osób 

homoseksualnych. Biskupa Rzymu usiłuje się przeciwstawić biskupom polskim. 

Cytowanie jego słów o gejach: „Kim ja jestem, by ich oceniać", ma zaś pokazać 
tolerancyjnego i troskliwego ojca. Prawdą jest, że Franciszek czasami mówił z 

sympatią o osobach homoseksualnych. Nigdy jednak nie było wypowiedzi, która 

wykraczałaby poza oficjalne nauczanie Kościoła w tej kwestii. Swoją postawę 
wobec osób homoseksualnych bodaj najlepiej wyraził w adhortacji „Amoris la-

etitia", pisząc, że „każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, 

musi być szanowana w swej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by unik-

nąć jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji«, a zwłaszcza wszelkich 

form agresji i prze-mocy". W kolejnym punkcie tego dokumentu znalazło się też 
stwierdzenie, że nigdy nie można mówić o zrównywaniu związków osób homo-

seksualnych z małżeństwem, a niedopuszczalne jest uzależnianie przez organiza-

cje międzynarodowe pomocy finansowej „dla krajów ubogich od wprowadzenia 

praw ustanawiających »małżeństwo« między osobami tej samej płci". W 2010 

r., w czasie gdy w Argentynie toczyła się dyskusja o małżeństwach jednopłcio-

wych, ówczesny biskup Buenos Aires w liście pasterskim pisał: „Nie bądźmy 

naiwnymi: w sporze tym nie chodzi jedynie o walkę polityczną. Jest to destruk-

cyjny projekt wymierzony w Boży plan stworzenia. Nie jest to zatem tylko pro-

jekt ustawodawczy (projekt ustawy to tylko narzędzie). Jest to działanie ojca 

kłamstwa, który pragnie oszukać i zmącić umysły dzieci Bożych". 

Nie bądźmy zatem naiwni. Szacunek, troska, eliminowanie przejawów 

dyskryminacji to całkiem inne zagadnienia niż rewolucja społeczna. 

CO to jest LGBT? 

Na podstawie T. Krzyżak, Gość Niedzielny; Rzeczpospolita.  
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        Troska o człowieka – o jego godność i rozwój; ludzkie cierpienie, pro-

blemy pracy i solidarności międzyludzkiej dominują w nauczaniu Jana 

Pawła II. Papieskie refleksje poparte są nieraz jego osobistym doświadcze-

niem, także choroby i starości. „Człowiek jest drogą Kościoła” – napisał Jan 

Paweł II w swojej pierwszej programowej encyklice „Redemptor Homi-

nis” (łac. Odkupiciel człowieka) z 1979 r.  

Zdanie to powtórzył później m.in. w encyklice „Centesimus Annus” z 

1991 r. Zdaniem dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL ks. prof. Alfreda Wierz-

bickiego Papież w sposób głęboki odpowiada na pytanie: po co człowiekowi 

Kościół? – „Kościół jest po to, aby Chrystus i człowiek się spotkali i aby czło-

wiek rozpoznał prawdę o sobie”. 

W encyklice Papież tłumaczy, że chodzi „o człowieka w całej jego 

prawdzie, w pełnym jego wymiarze” i że nie dotyczy to abstrakcyjnego pojęcia, 

ale człowieka „rzeczywistego” i „konkretnego”. Koncentracja uwagi Kościoła 

na człowieku wynika z tego, że człowiek został odkupiony przez Chrystusa i nie 

może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Jan Paweł II nawiązał do 

tego przesłania już podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat w 1978 r., 

kiedy mówił: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.  

Do przezwyciężania lęku Ojciec św. nakłaniał wielokrotnie, m.in. w 

przesłaniu do młodzieży w Lednicy w czerwcu 2001 r. pisał: „Nie bój się! Wy-

płyń na głębię! – jest przy tobie Chrystus”. Młodzieży Jan Paweł II poświęcał 

szczególną uwagę. Nazywał młodych „nadzieją świata i Kościoła”, zwracał się 
do nich „młodzi przyjaciele” – traktował jako grupę, której potrzebna jest szcze-

gólna forma duszpasterskiej opieki. 

 Apelował do młodych, aby na swoich drogach życia starali się „bardziej być” 

niż „więcej mieć”. Wzywał do podejmowania trudu i współodpowiedzialności 

za własny rozwój. W 1983 r. na Jasnej Górze mówił: „Musicie od siebie wyma-

gać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Cztery lata później na Westerplat-

te powtórzył te słowa, dodając: „Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia 

musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie +więcej być+”. 

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 

+Westerplatte+. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od 

której nie można się uchylić. Nie można +zdezerterować+” – mówił Papież do 

młodych na Westerplatte. Dla Jana Pawła II człowiek był ważny na każdym eta-

pie i w każdym wymiarze swego życia. W liście do dzieci prosił je m.in. o mo-

dlitwę, bo „modlitwa dziecka ma ogromną siłę”. Specjalny list skierował do lu-

dzi w podeszłym wieku; „sam posunięty w latach odczuwam potrzebę nawiąza-

nia dialogu z wami” – pisał. /c.d.s. 9/ 
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Podkreślał, że starość to „czas szczególnie nacechowany mądrością, któ-

rą zwykle przynoszą z sobą lata doświadczeń”, bo „czas jest znakomitym na-

uczycielem”. Upominał się o szacunek dla ludzi starych, o należną im opiekę w 

chorobie i cierpieniu, o „nieodzowną solidarność między różnymi pokoleniami”. 

W liście do kobiet w 1995 r. pisał, że „jest jeszcze wiele do zrobienia, aby ko-

bieta i matka nie była dyskryminowana”, a „polityka przyszłości będzie wyma-

gała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych pro-

blemów”. 

 W liście apostolskim „Mulieris Dignitatem” (1988 r.) wprowadził pojęcie 

„geniuszu kobiety”, który przejawia się w ciągu dziejów pośród wszystkich lu-

dów i narodów. Wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcił ludzkiej pracy 

(m.in. w encyklikach „Laborem exercens”, „Centesimus annus”), którą pojmo-

wał jako dobro służące przede wszystkim samemu człowiekowi, a nie tylko po-

mnażaniu dóbr, czy postępowi cywilizacyjnemu. Specjalne listy, homilie, prze-

mówienia kierował do różnych grup zawodowych. W przemówieniach do parla-

mentarzystów podkreślał, że w dziedzinie polityki wymagana jest szczególna 

troska o dobro wspólne, a sprawowanie władzy powinno być ofiarną służbą 
człowiekowi i społeczeństwu. „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem 

drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując 

egoizmowi” – mówił Papież wzywając do solidarności między ludźmi.  

Przypominał o tym szczególnie w homilii podczas Mszy św. dla świata 

pracy w 1987 r., w Gdańsku – w miejscu, gdzie powstała „Solidarność”. Odwo-

łując się do wezwania św. Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście”, tłumaczył 

wtedy, że jest ono inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. 

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione 

razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw 

drugim. I nigdy +brzemię+ dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy 

drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności” – mówił Jan Paweł II. 

Występował jako obrońca ludzkiego życia – sprzeciwiał się tzw. aborcji i euta-

nazji, które uderzają w ludzkie istnienie, kiedy jest „szczególnie słabe i kruche”. 

 Upominał się o wsparcie i ochronę najsłabszych, wzywał do kształtowania 

„wyobraźni miłosierdzia”, potrzebnej w obliczu „współczesnych form ubóstwa”. 

„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą 
pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształce-

nia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba 

+wyobraźni miłosierdzia+, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu ducho-

wo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagu-

bili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, po-

cieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną wal-

kę ze złem” – mówił Jan Paweł II na krakowskich Błoniach w 2002 r./c.d.s.10/ 
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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 okresie let-

nim: kwiecień - listopad/ 

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

(…) Kościół musi być „wciąż na nowo świadomy sytuacji człowieka” – 

pisał Jan Paweł II w encyklice „Redemptor Hominis”, a w encyklice 

„Centesimus Annus” powtarzał, że „centrum całego dziedzictwa doktrynalnego 

Kościoła jest człowiek w swej konkretnej rzeczywistości grzesznika i sprawie-

dliwego”. „W Kościele, można powiedzieć, nie ma nic wiecznego poza Chrystu-

sem i człowiekiem. Prawo się zmienia, liturgia się zmienia, szaty, urzędy się 
zmieniają, a stałe to jest Chrystus i człowiek, orędzie Ewangelii, że człowiek 

został odkupiony przez Chrystusa” – przypomniał ks. prof. Wierzbicki. 
rm, 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 

Ks. J. Wiśniewski 

Przez cały miesiąc wrzesień proszę o zgłaszanie dzieci do I komunii św., Uro-

czystości Odnowienia Sakramentu Chrztu i kandydatów do bierzmowania. 

Uroczystości komunijne odbędą się 09 maja 2020 r. /sobota/.  

W imieniu wszystkich parafian i gości pragnę serdecznie  podziękować organi-

zatorom za przygotowanie V Dnia Sąsiada i kolejnych Dożynek. Wspólny czas 

przy stole, zabawa i rozmowy, to wszystko służy budowaniu wspólnoty. Ufam, 

że jak co roku Storostowie Dożynek i cała wieś - Stróżewko dołoży starań i 
troskę o ugoszczenie każdego gościa. Już dzisiaj pragnę podziękować serdecz-

nie mieszkańcom Stróżewka  przygotowanie dożynek. Zapraszam mieszkań-

ców naszej parafii do wspólnej modlitwy i popołudniowego spotkania.  

Zapraszam serdecznie rodziców dzieci komunijnych na niedzielne spotkania 

w każdym miesiącu. Nasze spotkania są istotnym  przygotowania do ważnego 

wydarzenia w życiu rodziny, ale także i parafii. Przystąpienie do Stołu Eucha-

rystycznego przez uczniów III klas jest ważnym etapem  w pełnym i świado-

mym uczestniczeniu w Maszy św. Uczniowie klas IV pogłębiają poprzez 

udział w Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych pogłębiają swój 

kontakt z Panem. Rodzice podczas sakramentu chrztu zobowiązują się wypeł-

nić to ważne i odpowiedzialne zadanie. Nasze spotkania mają na celu przypo-

mnienie o tym zadaniu oraz zachęcić rodziców do aktywnej osobistej relacji 

do Boga. Wychowanie w obszarze duchowym, religijnym jest wspólnym dzia-

łaniem: rodziców i Kościoła. To jednak rodzice spędzają z dziećmi większość 
czasu. Oni są pierwszymi autorytetami, przewodnikami dla swoich dzieci. Ko-

ściół poprzez parafię może tylko towarzyszyć, pomóc w odpowiednim ukształ-

towaniu sumienia, budowaniu świata wartości dla naszych dzieci. Dlatego bar-

dzo serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w naszych spotkaniach 

wszystkich rodziców: mamę i tatę. To tylko kilkanaście minut dodatkowych w 

parafii, ale to wszystko dla dzieci. Spotkania odbywać będą się  w trzecią nie-

dzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 930. Rozpoczynamy od października br. 

Jeżeli nastąpi zmiana będą wcześniej Państwa informował. Jeszcze raz ser-

decznie zapraszam na nasze spotkania.  



12 

Nr 09/155 

Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony 

został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. W czternastym roku 

życia (1564 r.) wyjeżdża na dalszą naukę do Wiednia.  Podczas choroby otrzy-

mał od Matki Bożej polecenie wstąpienia do zakonu Ojców Jezuitów. Rodzice 

od początku sprzeciwiali się tym planom, ale w 1567 r. w Rzymie został przyję-
ty do nowicjatu przez ówczesnego Generała Jezuitów o. Franciszek Borgiasz, 

późniejszy święty. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem 

zakonnika. Na miesiąc przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie 

opuszcza go przeczucie o bliskiej śmierci. Zasnął cicho i spokojnie 15.08.1568 r. 

Kościół ogłosił go błogosławionym w 1605 r., a świętym w roku 1726.  

Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Nd. 1 XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn.-Cz. 2 - 5   1800 msza św.   

Pt. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 Nabożeństwo do Krwi 

Chrystusa, spowiedź 
1800 msza św.   

So. 7   1800 msza św.   

Nd. 8 XXIII NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. DOŻYNKI  

Pn. - So. 9 -14   1800 msze św.   

Nd. 15 XXIV NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Śr. 18  ŚWIĘTO ŚW. STANISŁA-

WA KOSTKI,  
1800 msze św.   

Cz.-So. 19-21   1800 msze św.   

Nd. 22 XXV NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn. 23  NABOŻEŃSTWO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO 

1800 msza św.   

Wt.-So. 24-29   1800 msze św.   

Nd. 29 XXVI NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 30  WSPOMNIENIE ŚW. HO-

ERONIMA 

1800 msze św.   


