
 

 

Pismo bezpłatne Pismo bezpłatne Pismo bezpłatne Pismo bezpłatne     

Nr 26/27 Nr 26/27 Nr 26/27 Nr 26/27          8 luty 2009     8 luty 2009     8 luty 2009     8 luty 2009        
Parafia  św. Faustyny Parafia  św. Faustyny Parafia  św. Faustyny Parafia  św. Faustyny ApostołkiApostołkiApostołkiApostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Miłosierdzia Bożego w Rogozinie    

WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Kardynał Wyszyński Stefan 
SŁUGA BOśY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI  
P R Y M A S  P O L S K I  ( 1 9 0 1  –  1 9 8 1 )  
Urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu 
Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela.  
W wieku 9 lat stracił matkę. Tęsknota za nią skiero-
wała Jego serce ku Maryi –Matce, która umiera.  
Do gimnazium uczęszczał do Warszawy, a po wybu-
chu I wojny światowej - do ŁomŜy. Po skończeniu 
szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego we Wło-
cławku. 3 sierpnia 1924r. przyjął święcenia kapłań-
skie (opóźnione z powodu pobytu w szpitalu). Swoją 
mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze.  
Studiował na Katolickim Uniwersyteci Lubelskim, 
gdzie uzyskał stopień doktora. Wykładał naukę spo-
łeczną w WyŜszym Seminarium we Włocławku, był redaktorem miesięcznika -
Ateneum Kapłańskie-, działał wśród robotników : wykładał na uniwersytecie 
Robotniczym, angaŜował się w pracę Chrześcijańskich Związków Zawodowych.  
Po wojnie, jako rektor, organizował Seminarium Duchowne we Włocławku. W 
1946 roku został biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią 
przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym 
przejął dwa lata później obowiązki Prymasa Polski. Jego biskupim zawołaniem 
były słowa: -Soli Deo- Samemu Bogu-. 12 stycznia 1953 roku został kardyna-
łem. Nie mógł jednak odebrać osobiście kapelusza kardynalskiego, gdyŜ wła-
dze odmówiły wydania paszportu. 25 września 1953 roku został aresztowany. 
Więziono Go w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Ko-
mańczy, gdzie powstał 16 maja 1956 roku tekst odnowionych Ślubów Narodu. 
ZłoŜono je na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie Śluby 
Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Na tronie przygotowa-
nym dla uwięzionego Prymasa złoŜono biało-czerwone róŜe. Dwa miesiące 
późn ie j  ka rdyna ł  S te fan  Wyszyńsk i  zos ta ł  uwo ln iony .  
W latach 1957 - 1965 przeprowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Ty-
siąclecia Chrztu Polski, zakończoną 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Od-
dania Narodu Matce BoŜej za wolność Kościoła w Polsce i świecie.  
W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykań-
skiego II. Wielką radością Prymasa Tysiąclecia był wybór Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. W czerwcu 1979 roku przyjął po raz pierwszy w Polsce wi-
dzialną Głowę Kościoła. Odszedł do Boga 28 maja 1981 roku, w Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego.                         c.d. na stronie 12                        
 

 

 

2 

DzieńDzieńDzieńDzień     Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 IV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., 
1130 msza św.,  

Pi. 6   I PIĄTEK MIESIĄCA 

 

1500 odwiedziny chorych 
1700 spowiedź , nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 8 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św.  

Sob. 14  ŚWIĘTO CYRYLA I ME-
TODEGO, PATRONÓW 

1800 msza św.  

Nd. 15 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych 
1130 msza św., spotkanie dla kandy-
datów do sak. bierzmowania 

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Nd. 22 VII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Po.-Sob. 23-28   1800 msze św.  

Św. 25  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza św.  

Wykładania czwartego Przykazania KościelnegoWykładania czwartego Przykazania KościelnegoWykładania czwartego Przykazania KościelnegoWykładania czwartego Przykazania Kościelnego  

Nowo sformułowane czwarte Przykazanie Kościelne brzmi: „Zachowywać nakazane posty 
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od 
udziału w zabawach”.  

- czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie 
przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. 
Czasem pokuty w Kościele SA poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. 

- wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14, rok życia, we wszystkie 
piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego Narodzenia, 

- uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w Piątek domaga się od 
chrześcijanina podjęcia innych form pokuty. 

- powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu.  
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Aniołowie nieustannie zatroskani o nasze wieczne szczęście 
Lęk, niewiara i zamknięte usta - spotkanie Zachariasza z Archaniołem Gabrielem 
  
 Łk 1,11-13: Naraz ukazał mu się aniol Pański, stojący po prawej stronie  ołtarza  kadzenia. 
Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego «Nie 
bój się, Zachariaszu!  Twoja  prośba  została  wysłuchana:  żona  woja,  Elżbieta,  urodzi ci 
syna, któremu nadasz imię Jam. 
  
Ukazanie się anioła jest opisane jako wydarzenie przestrzenne. Zachariasz zobaczył go po 
prawej stronie ołtarza, na który sypał kadzidło.  Atmosfera  jest  modlitewna.  Nie  potrafimy 
jednak powiedzieć, czy widzenie  było  zmaterializowaniem  się postaci  anioła  Pańskiego, 
czy też było widzeniem wewnętrznym, w sercu Zachariasza. Widzenia na jawie  mogą  być 
oparte na  tych  samych  mechanizmach, j akie  są  uruchomione  w  widzeniach  sennych;  
bywają one przestrzenne i czasem kolorowe. Z punktu widzenia religijnego nie jest to  jed-
nak ważne. Liczy się bowiem  wewnętrzna  pewność,  czyli  przekonanie  widzącego,  oraz 
odbiór widzenia. 
  
Reakcja jest prawidłowa. Widzenie było dla  Zachariasza  szokiem -  przeraził  się  i  strach 
padł na niego. Lęk należy do istotnych elementów przeżycia religijnego.  Każde  spotkanie, 
które nie mieści się w wymiarach życia opartego o logikę zmysłów i rozumu, budzi  w  czło-
wieku lęk. Anioł uspokaja Zachariasza, zwracając się  do  niego po  imieniu. «Nie  bój  sie» 
- słowa te wlewają w jego serce pokój. Równocześnie nawiązuje  z nim  kontakt  tak,  jakby 
znał go osobiście. Usłyszenie własnego imienia w chwili  wielkiej  trwogi  sprawia,  że  czło-
wiek nie czuje się samotny.  Jest  blisko  ktoś,  kto  go  zna.  Anioł  stwierdza,  że  modlitwy  
Zachariasza zostały wysłuchane, i zapowiada, że jego żona urodzi mu syna.  
 
                                                                                                                   c.d. na stronie 10 

  

Pokoloruj rysunek 

Rys. M. Maślanka  
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Święci na każdy dzieńŚwięci na każdy dzieńŚwięci na każdy dzieńŚwięci na każdy dzień    

4 luty Joanny, Weroniki, Andrzeja, Józefa, Mariusza, Eutzchiusya, Jana Gilberta 
 

Św. Joanna de Valois, księżna. Córka Ludwika XI, króla Francji, i Charlotty Sabaudz-
kiej. Jako 12letnią dziewczynkę, ze względów dynastycznych i politycznych, wydano ją za 
mąż za Ludwika, księcia Orleanu. Małżeństwo nie było udane. Kiedy Ludwik otrzymał 
koronę francuską, przeprowadził kanoniczne unieważnienie małżeństwa. Joanna pozba-
wiona tytułu królewskiego otrzymała księstwo Berry. Administrowała nim sprawiedliwie i 
mądrze. Otaczała troską chorych, upośledzonych, opuszczonych. Księżna była człowie-
kiem modlitwy i wyrzeczenia. Założyła zakon klauzurowy annuncjatek, których celem było 
naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny Zmarła 4 lutego 1505 roku, mając 41 lat.a 

5 luty Agaty, a\Adelajdy, Izydora, Albuina, Elżbiety, Awita, Justynian 
 
     Św. Agata, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie 
świętych. Według opisu męczeństwa, tzw. "Passio" z VI wieku, pochodziła z Katanii na 

Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi. 
Jej uroda zwróciła uwagę Kwincjana, prefekta miasta. Zapropono-
wał jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym 
senatorze pragnienie zemsty Trwały wówczas prześladowania 
chrześcijan, zarządzone przez cesarza Dioklecjana. Namiestnik 
oddał Agatę do domu rozpusty o czym opowiada w "Żywotach" ks. 
Piotr Skarga. Namiestnik skazał św. Agatę na okrutne tortury pod-
czas których obcięto jej piersi. Poniosła śmierć, rzucona na rozża-
rzone węgle, w roku 251. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta 

W IKONOGRAFII św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z 
kleszczami, którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w pło-
mieniach, korona w rękach, kość słoniowa - symbol czystości i nie-
winności oraz siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na mi-
sie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa.  

6 luty Pawła, Doroty, Bohdana, Tytusa, Amanda 

Św. Paweł Mika, męczennik (1565-1597). Na początku XVI wieku chrześcijaństwo w Ja-
ponii rozwijało się dynamicznie. Prześladowanie chrześcijan w tym kraju wybuchło nagle. 
Wśród umęczonych znalazł się Paweł Mika i 25 osób, które razem z nim zostały oskarżo-
ne. Św. Paweł urodził się koło Kioto w zamożnej rodzinie. Kształcił się u jezuitów do któ-
rych potem wstąpił. Po nowicjacie i studiach jako katecheta przemierzył niemal całą Japo-
nię, głosząc naukę Chrystusa. Aresztowano go i poddano torturom, aby wyrzekł się wiary. 
W pobliżu miasta Nagasaki wraz z innymi chrześcijanami został ukrzyżowany a następnie 
przebity włócznią. Są to pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. 

7 luty Ryszarda, Teodora, Romana, Romualda, Eugenii 

Św. Ryszard, król. Książę, a następnie król zachodniej Saksonii. Wiadomości o nim są 
skąpe. Najbardziej istotną informacją jest świętość jego trojga dzieci: Willibalda, Winebalda 
i Walburgii, które zostały wyniesione na ołtarze. Święty zmarł w 722 roku w Lucce podczas 
pielgrzymki do Rzymu 
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I KOMUNIA ŚW.    

Przygotowanie Rodziców dzieci komunijnych odbywa się w ramach comiesięcznych 
spotkań w III niedzielę po Mszy św. o godz. 930 .  W przypadku dzieci spoza parafii rodzice 
powinni dostarczyć: zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę oraz zgodę Ks. Probosz-
cza. I Komunia św. (II klasy) odbędzie się 10 maja na mszy św. o godz. 1130 , a Odno-
w i e n i e  P r z y r z e c z e ń  C h r z c i e l n y c h  ( I V  k l a s y )  
17 maja także na mszy św. o godz. 1130. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na 
uroczyste msze św. 

SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII     
SAKRAMENT CHRZSTU ŚW. 

W naszej parafii udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 
godz. 1130. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 
tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Potrzebne dokumenty: 
- akt urodzenia dziecka (odpis) 
- dowody osobiste rodziców 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania) 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice 
chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w inten-
c j i  dziecka.  Przed chrztem rodzice i  chrzestni  uczestniczą  
w konferencji liturgicznej. Termin spotkania proszę wcześniej ustalić.  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Sakrament przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum lub szkół ponadgimnazjal-
nych. Kandydaci do bierzmowania w naszej parafii spotykają się w każdy I piątek mie-
siąca na Mszy św. o godz. 1800, na konferencji w III niedzielę na Mszy św. o 1130 oraz 
realizują zadania  Indeksu Kandydata. Proszę o poważne potraktowanie tej ostatniej już 
fazy przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Odpowiedzialność za 
przygotowanie w parafii oprócz proboszcza mają również rodzice, którzy wypełniają 
dodatkowe deklaracje i zobowiązania. Proszę o dokładne przeanalizowanie złożonych 
deklaracji. Jest to zobowiązanie skierowane do rodziców o wsparciu przez nich wszyst-
kich działań podejmowanych w parafii, aby nasi Kandydaci zostali dobrze przygotowani 
i rozumieli sens podejmowanych dla nich zadań. Termin udzielenia sakramentu zosta-
nie ustalony z kurią diecezjalną na przełomie roku.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wymagane 
dokumenty:  
- metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy, 
- świadectwo bierzmowania, 
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, 
- dowód osobisty, 
- zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego ważne 3 miesiące 
(gdy  zawierany jest ślub tzw. konkordatowy). 
Narzeczeni powinni uczestniczyć w konferencji przedmałżeńskiej.  
Proszę wcześniej ustalić termin spotkania.  
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Rys historyczny Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku 

 

XV – XVI — na zniszczonych wcześniejszymi wojnami zie-

miach wokół obecnego Różanegostoku następuje ponowny 

rozwój osadnictwa 

XVI – XVII — ród Tyszkiewiczów otrzymuje w swoje posia-

danie majątek zwany Krzywym Stokiem  

1652 — malarz w Grodnie, najprawdopodobniej Jan Szret-

ter, maluje na prośbę rodziny Tyszkiewiczów obraz Matki 

Bożej z Dzieciątkiem na ręku  

21.11.1658 — Uroczystość Ofiarowania NMP – początek cudów przed Obrazem 

Matki Boskiej w dworze Tyszkiewiczów w Krzywym Stoku 

1661 — Obraz przeniesiono do specjalnie wybudowanego drewnianego kościoła 

11.05.1662 — biskup wileński Jerzy Białłozor wyznacza komisję do zbadania 

faktów zaistniałych w Krzywym Stoku 

21.11.1662 — ks. Wojsznarowicz z polecenia biskupa wileńskiego w dzień Ofia-

rowania NMP dokonał uroczystego poświęcenia Obrazu Matki Boskiej 

1663 — na prośbę rodziny Tyszkiewiczów przybywają z Sejn do Krzywego Sto-

ku dominikanie jako opiekunowie Cudownego Obrazu. Kult Matki Bożej oraz 

łaski udzielane przez Nią powodują zmianę miejscowości z Krzywego Stoku na 

Różanystok 

XVIII — dalsze rozszerzanie kultu Obrazu poprzez misje, jakie prowadzili domi-

nikanie na Litwie, Rusi i w Koronie 

1759 — rozpoczęcie budowy nowej świątyni 

1794 — zakończenie budowy murowanego klasztoru 

Po utracie niepodległości Różanystok znalazł się w granicach zaboru pruskiego, 

a po traktacie w Tylży (1807) wchodzi w granice zaboru rosyjskiego 

1811 — abp metropolita mohylewski Stanislaw Bohusz Siestrzencewicz tworzy 

w Różanymstoku parafię i powierza ją dominikanom 
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1846 — następuje kasata dominikanów ukazem cara Mikołaja I 

15.09.1866 — zamknięcie kościoła na rozkaz cara Aleksandra II. Wszystkie 

dobra kościelne zostały przekazane duchowieństwu prawosławnemu. Kościół 

zamieniono na cerkiew. 

8.09.1901 — Car sprowadza do Różanegostoku mniszki prawosławne. Budują 

cerkiew zimową, która przez salezjanów została zamieniona na kaplicę dla 

młodzieży szkolnej, oraz klasztor i inne zabudowania 

14.08.1915 — w związku ze zbliżającym sie frontem mniszki prawosławne 

uciekają z Różanegostoku w głąb Rosji, zabierając ze sobą słynący łaskami 

Obraz Matki Bożej. Klasztor zostaje zmieniony na koszary wojskowe, a kościół 

na magazyn  

28.11.1918 — bp wileński Jerzy Matulewicz przywraca do życia parafię różano-

stocką, a jej proboszczem mianuje kapłana diecezjalnego, ks. Witolda Sarosie-

ka – wikariusza z Dąbrowy 

10.11.1919 — dzięki staraniom bpa J. Matulewicza i proboszcza ks. Witolda 

Sarosieka do Różanegostoku przybywają salezjanie i podejmują działalność 

oświatowo–wychowawczą, otwierając różnego typu szkoły 

1923/1924 — na uroczystości odpustowe Zielonych Świąt przybywają: ks. Jan 

Chrzciciel Montini, późniejszy papież Paweł VI, oraz nuncjusz apostolski Mons. 

Lauri. 

8.09.1929 — wprowadzenie do kościoła nowego obrazu Matki Boskiej namalo-

wanego w Warszawie w firmie Włodzimierza Tura, a poświęconego w Rzymie 

przez papieża Piusa XI. Obraz ten czczony jest do dziś. 

1939 — wybuch wojny spowodował zahamowanie działalności ośrodka róża-

nostockiego, część budynków uległa zniszczeniu 

28.06.1981 — UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE. 

30.08.1987 — nadanie kościołowi Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny tytułu 

bazyliki mniejszej 
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- Jezus: Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierw-
szy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś 
zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, 
chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosier-
dzia, który sam chce ci powiedzieć slowa przebaczenia i obsypać 
cię swymi łaskami. О, jak droga mi jest dusza twoja. Zapisalem cię na rękach swoich. I 
wyryłaś się głęboką raną w sercu moim. 
- Dusza: Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa, аbym wróciła ze złej drogi, ale nie 
mam ani odwagi, ani siły. 
- Jezus: Jam jest siłą twoją, ja ci dam moc do walki. 
- Dusza: Panie, poznaję świętość Twoją i lękam się Ciebie. 
- Jezus: Czemuż się lękasz, dziecię moje, Boga milosierdzia? Świętość moja nie prze-
szkadza mi, abym ci był miłosierny. Patrz, duszo, dla ciebie założyłem tron miłosierdzia 
na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum, i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować 
do serca twego. Patrz, nie otoczylem się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do mnie w 
każdej chwili, o każdej dnia porze chcę z tobą mówić i pragnę ci udzielać lask. 
- Dusza: Panie, lękam się, czy mi przebaczysz tak wielką liczbę grzechów, trwogą mnie 
napełnia moja nędza. 
- Jezus: Większe jest milosierdzie moje aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył 
dobroć moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się 
do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć wlócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem 
ci źródło miłosierdzia; przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżone-
go serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Cze-
muż byś miala przeprowadzać ze mną [spór] o nędzę twoją. Zrób mi przyjemność, że mi 
oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja cię napełnię skarbami łask. 
- Dusza: Zwyciężyłeś, o Panie, kamienne serce moje dobrocią swoją; oto z ufnością i 
pokorą zbliżam się do trybunału miłosierdzia Twego, rozgrzesz mnie sam ręką zastępcy 
swego. O Panie, czuję, jak spłynęła łaska i pokój w moją biedną duszę. Czuję, że mnie 
na wskroś ogarnęło miłosierdzie Twoje, Panie. Więcej mi przebaczyłeś, aniżeli ośmiela-
łam się spodziewać albo pomyśleć byłam zdolna. Dobroć Twoja przewyższyła wszystkie 
moje pragnienia. A teraz zapraszam Cię do serca swego, przejęta wdzięcznością za tyle 
łask. Błądziłam jak dziecię marnotrawne po manowcach, a Tyś mi nie przestawał być 
Ojcem. Pomnażaj we mnie miłosierdzie Twoje, bo widzisz, jak słabą jestem. 
- Jezus: Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, 
dziecię moje, co ci pragnę powiedzieć: przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota 
wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywo-
ta, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski milosierdzia mojego, a nie lękaj się nieprzy-
jaciól swego zbawienia. Wysławiaj moje miłosierdzie. (1485)     
- Jezus: Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, 
wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest milością i miłosierdziem samym. Lecz, nie-
siety, dusza pozostaje głucha na wołanie Boże i pogrąża się jeszcze w większych ciem-
nościach. 
- Jezus woła powtórnie: Duszo, usłysz głos miłosiernego Ojca swego. 
                                                                                                                   c.d. na stronie 9 

Rozmowa miłosiernego Boga 
z duszą w rozpaczy 
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Budzi się w duszy odpowiedź: Nie ma już dla mnie miłosierdzia. I wpada w jeszcze 
większą ciemność, w pewien rodzaj rozpaczy, który daje jej pewien przedsmak piekła i 
czyni ją całkowicie niezdolną do zbliżenia się do Boga. 
Jezus trzeci raz mówi do duszy, lecz dusza jest głucha i ślepa, poczyna się utwierdzać 
w zatwardziałości i rozpaczy. Wtenczas zaczynają się niejako wysilać wnętrzności miło-
sierdzia Bożego i bez żadnej współpracy duszy daje jej Bóg swą ostateczną łaskę. Je-
żeli nią wzgardzi, już ją Bóg pozostawi w stanie, w jakim sama chce być na wieki. Ta 
laska wychodzi z miłosiernego Serca Jezusa i uderza swym światłem duszę. i dusza 
zaczyna rozumieć wysiłek Boży, ale zwrócenie [się do Boga] od niej zależy. Ona wie, że 
ta łaska jest dla niej ostatnia, i jeżeli okaże jedno drgnienie dobrej woli — chociażby 
najmniejsze — to miłosierdzie Boże dokona reszty. 
[- Jezus:] Tu działa wszechmoc mojego miłosierdzia, szczęśliwa dusza, która skorzysta 
z tej łaski. 
- Jezus: Jak wielką radością napełniło się serce moje, kiedy wracasz do mnie. Widzę cię 
bardzo słabą, dlatego biorę cię na własne ramiona i niosę cię w dom Ojca mojego. 
- Dusza, jakby przebudzona: Czy to możliwe, żeby jeszcze dla mnie było miłosierdzie? - 
pyta się pełna trwogi. 
- Jezus: Właśnie ty, dziecię moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Po-
zwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, w twej biednej duszy; pozwól, niech wejdą do 
duszy promienie łaski, one wprowadzą światło, ciepło i życie. 
- Dusza: Jednak lęk mnie ogarnia na samo wspomnienie moich grzechów i ta straszna 
trwoga pobudza mnie do powątpiewania o Twojej dobroci. 
- Jezus: O Panie, ratuj mnie sam, bo ginę, bądź mi Zbawicie-lem. O Panie, resztę wypo-
wiedzieć nie jestem zdolna, rozdarte jest moje biedne serce, ale Ty, Panie... 
Jezus nie pozwolił dokończyć tych słów duszy, ale podnosi ją z ziemi, z otchłani nędzy i 
w jednym momencie wprowadza ją do mieszkania własnego Serca, a wszystkie grzechy 
znikły w okamgnieniu, miłości żar zniszczył je. 
- Jezus: Masz, duszo, wszystkie skarby mojego serca, bierz z niego, cokolwiek ci po-
trzeba. 
- Dusza: O Panie, czuję się zalana Twoją łaską, czuję, jak nowe życie wstąpiło we mnie, 
a nade wszystko czuję Twą miłość w mym sercu, to mi wystarcza. O Panie, przez 
wieczność całą wysławiać będę wszechmoc miłosierdzia Twego; ośmielona Twoją do-
brocią, wypowiem Ci wszystek ból serca swego. 
- Jezus: Mów, dziecię, wszystko bez żadnych zastrzeżeń, bo słucha cię serce miłujące, 
serce najlepszego przyjaciela. 
- [Dusza:] O Panie, teraz widzę całą swoją niewdzięczność i Twoją dobroć. Ścigałeś 
mnie swoją łaską, a ja udaremniałam wszystkie Twoje wysiłki, widzę, że należało mi się 
samo dno piekła za zmar-nowanie Twych łask. 
Jezus przerywa duszy rozmowę - i [mówi]: Nie zagłębiaj się w nędzy swojej, jesteś za 
słaba, abyś mówiła; lepiej patrz w moje serce pełne dobroci i przejmij się moimi uczucia-
mi, i staraj się o cichość i pokorę. Bądź miłosierna dla innych, jako ja jestem dla ciebie, 
a kiedy poczujesz, że słabną twe siły, przychodź do źródła miłosierdzia i krzep duszę 
swoją, a nie ustaniesz w drodze. 
- Dusza: Już teraz rozumiem miłosierdzie Twoje, które mnie osłania jak obłok świetlany i 
prowadzi mnie w dom mojego Ojca, chroniąc mnie przed strasznym piekłem, na które 
nie raz, ale tysiąc razy zasłużyłam. O Panie, nie wystarczy mi wieczności na godne wy-
sławianie Twojego niezgłębionego miłosierdzia, Twojej litości nade mną. (1486)     
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Łk 1,14-15: Będzie to dla ciebie ra dość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się bę-
dzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki 
napełniony będzie Duchem Świętym. 
  
Anioł zapowiada wielką radość  ojca  z powodu  narodzin  syna.  Tajemniczo  zaznacza, że 
misja syna będzie miała charakter społeczny  i  zapowiada  wysoki  stopień  świętości oraz 
szczególne zadania, jakie otrzyma on od Boga. 
  
Łk 1,18: Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym  to  poznam?  BoJa  jestem j uż stary i 
moja żona jest w podeszłym wieku». 
  
Mimo lęku Zachariasz myśli  trzeźwo.  Wysłuchał  uważnie nowiny  podanej  przez  anioła i 
poprosił o znak potwierdzający fakt zrealizowania tak niewiarygodnej  obietnicy.  Jego wąt-
pliwości wynikają z biologicznej niezdolności niepłodnej od urodzenia żony, której w dodat-
ku cykl płodności już dawno minął. W tym pytaniu jest zawarty brak  wiary w  słowa  anioła. 
Nie było w Zachariaszu tak wielkiego zawierzenia, by  natychmiast  przyjął  do  wiadomości 
niewiarygodne słowo Boga, w oparciu o autorytet jedynie przemawiającego.  Dla Boga  nie 
ma rzeczy niemożliwych. Zachariasz niby to uznaje,  ale  na  wszelki  wypadek  chce  mieć 
znak dający pewność. Trudność miała charakter  rozumowy.  Trudność  w  wierze  ma swe 
źródło w niemożliwości pogodzenia wiary z logiką. Rozum pochodzi od Boga i jest  wielkim 
darem dla człowieka. Jego miara jest jednak ograniczona i o  ile  nadaje  się  do  mierzenia 
rzeczywistości stworzonej i podległej prawom znanym rozumowi, to nie wystarcza  do mie-
rzenia możliwości Boga. 
  
Łk 1,19-20: Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który  stoję przed Bogiem. A zosta-
łem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz  niemy  i  nie 
będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie  uwierzyłeś  moim  słowom, 
które spełnią się w swoim czasie». 
  
Anioł odpowiada na pytanie i prośbę Zachariasza.  Aby  potwierdzić  wiarygodność - przed-
stawia się. Podaje swe imię: Gabriel. Zaznacza, że jest blisko Boga i Jemu służy. Wykonu-
je Jego rozkaz. To z Jego woli rozmawia z  Zachariaszem i  przekazuje  wiadomość  nie od 
siebie, lecz od samego Pana. Takie poselstwo jest radością  zarówno  dla tego, kto  wiado-
mość otrzymuje, jak i dla tego, kto ją przynosi. Znakiem dla Zachariasza było to,  że  stracił 
mowę - aż do wypełnienia się obietnicy przekazanej mu przez anioła. Podając  znak,  anioł 
go uzasadnia. Znak jest równocześnie karą za brak wiary w jego słowa: Zachariasz  zanie-
mówił. Miał przed sobą dziewięć miesięcy na  długie  rekolekcje. Musiał sporo rzeczy prze-
myśleć, a to najlepiej dokonuje się w milczeniu. 
  
Nad słowem Boga trzeba się zastanowić. Ono jest jak  pokarm,  który  po  spożyciu  trzeba 
przetrawić, bo tylko dzięki takiemu procesowi może być  przyswojony  przez  organizm.  To 
przetrawianie dokonuje się w milczeniu. Rozmowa z Bogiem  trwa  długo.  Przyjęta  wiado-
mość musi przeniknąć całą świadomość i  podświadomość  człowieka, stopniowo  powinna 
stawać się przekonaniem, ono zaś winno  decydować o  postępowaniu i  kształtowaniu  się 
postawy człowieka. Tak to zaprogramował Bóg. 
Ks. Edward Staniek 
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SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA  
    

Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!    

Drodzy Przyjaciele! 

Na naszych oczach w obecnym czasie ważą się losy tysięcy istnień ludzkich, 
bardzo wyraźnie widać walkę o to, by ratować życie. Można by pomyśleć, że to 
nie nasza sprawa, bo co my możemy zrobić... Zapominamy, że możemy zdzia-

łać bardzo dużo: modlitwą, przykładem życia, wyrzeczeniami możemy walczyć o ochronę życia, też w wy-
miarze duchowym, o ochronę godności ludzkiej, walczyć o życie dla siebie i bliźnich. Zbliżający się czas 
Wielkiego Postu zachęca, byśmy otoczyli troską życie. Przykład własnego życia kształtowanego i przemie-
nionego Słowem Bożym ma moc przezwyciężenia wojen, sporów, konfliktów. Razem z Ojcem św. Janem 
Pawłem II pragniemy modlić się: „O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy 
sprawę życia: spójrz o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubo-
gich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i 
chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna 
potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej 
jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i 
wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację praw-

dy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.”  

Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 

Daj mi pić 

Świadectwo 

W ostatnim czasie poznałam bardzo ubogą, liczną rodzinę. Sam ich strój wskazywał na to, że są to 
ludzie biedni, ledwie wiążący koniec z końcem. Pewnego dnia ta rodzina odwiedziła mnie w moim 
miejscu pracy. Pracuję w bardzo ekskluzywnym sklepie i moi pracodawcy bardzo zwracają uwagę 
na wygląd i estetykę. Gdy ta rodzina tak licznie stanęła przed ladą i przede mną, poczułam się bar-
dzo niezręcznie. Byłam spięta, ponieważ zupełnie nie wiedziałam, jak mam się zachować i było mi 
wstyd, że patrzą na to klienci i moja pracodawczyni. Było to dla mnie bardzo trudne, nie umiałam 
nawet popatrzeć na nich. I wtedy z pomocą przyszło mi Słowo Życia które brzmiało: Daj Mi pić. Zro-
zumiałam, że to Jezus w tych ludziach mówi do mnie te słowa. Daj Mi pić to znaczy – poświęć mi 
czas, popatrz na mnie, zamień ze mną kilka słów, uśmiechnij się do mnie. Tak też się stało. Do 
mojego serca wrócił pokój. Przygotowałyśmy z moją pracodawczynią skromny poczęstunek i zaczę-
łyśmy rozmowę. Pytałyśmy o zwyczajne sprawy: jak im się żyje, jak sobie radzą. W rozmowie do-
wiedziałam się, że w tej rodzinie niedawno przyszło na świat dziecko. Słowo Życia dalej nie dawało 
mi spokoju. Bardzo chciałam pomóc tym ludziom, bo widziałam ich biedę i to, jak inni ich traktują 
[W] Jezus podsunął mi myśl, żeby pomóc tej matce. A ponie-
waż moja koleżanka ma sklep z ciuszkami dziecięcymi, popro-
siłam ją, żeby jeżeli może, przeceniła rzeczy, które już trochę 
dłużej leżą na sklepie. Była wspaniałomyślna i rzeczy uzbierał 
się cały worek. Do tej akcji przyłączyły się też inne osoby – 
mamy, które miały ubrania, z których dzieci już powyrastały. 
Razem z mężem zaprosiliśmy tę rodzinę do domu i tam prze-
kazaliśmy im dary dla dziecka. Czułam jednak, że to nie było 
najważniejsze – najważniejsze było to, że ci ludzie potrzebo-
wali, żeby po prostu z nimi być, porozmawiać i poświęcić im 
czas.    A.  

(Mocą Słowa Bożego, s. 46) 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA     
PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAPARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAPARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAPARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA     

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

    Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu styczniu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę o godz. 1900 mieszkańców Rogozina: 
♦ z ulicy Słonecznej od Państwa Niedzielak do Pawliszak na 7 lutego,  
♦ z ulicy Słonecznej od Państwa Guzanek do Bziuk na 14 lutego,  
♦ z ulicy Klonowej /cala ulica/ na 21 lutego,  
♦ z ulicy Jaśminowej od Państwa Kodzieców do Tremblińskich na 28 lutego,  
♦ z ulicy Jaśminowej /pozostali mieszkańcy - do końca ulicy/ na 7 marca,  
♦ z ulicy Lipowej numery parzyste na 14 marca.  
  Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w ak-
cję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko probosz-
cza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” pa-
rafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszyst-
kim - BÓG ZAPŁAĆ. 

 Ks. Proboszcz 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 
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Modlitwa o beatyfikację  
Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
Prymasa Tysiąclecia  
(1901 - 1981) 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty  w  swojej  niewypowiedzianej  dobroci  powo-
łujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądż uwiel-
biony  za  to,  że  dałeś  nam  opatrznościowego  Pasterza   Stefana   Kardynała 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.  
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół  zaliczył go do 
grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną  wiarę, całkowite  oddanie  się 
Tobie, na jego  męstwo  wobec  przeciwności  i  prześladowań,  które  znosił  dla 
imieniaTwego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego  Syna,  jak  wiernie 
kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw,  przebacza-
jąc wrogom, zło dobrem zwyciężając.  
Otocz  chwałą  wiernego   Sługę   Twojego  Stefana  Kardynała,  który  wszystko  
postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u  Niej  szukając  pomocy  w  obro-
nie wiary Chrystusowej  
i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych 
spraw przed Tobą. Amen. 


