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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

                   WIELKI POST 

Dziś w I Niedzielę Wielkiego Po-
stu zostaliśmy wezwani do odnowienia 
chrzcielnego przymierza. Bóg dotrzymuje 
swych obietnic, jest wierny temu, co przy-
rzekł, a ja ciągle chodzę swoimi ścieżkami. 
„Prowadź mnie w prawdzie według Twych 
pouczeń". Za tydzień przypomnimy sobie, 
że Bóg nie szczędził swego Syna dla nas, 
dlatego możemy oczekiwać na spełnienie się 
wszystkich Bożych obietnic. Możemy Mu 
zaufać tak mocno, jak zaufał Abraham, gdy 
gotów był ofiarować własnego syna. W III 
niedzielę konfrontować będziemy nasze 
postępowanie wobec Bożych przykazań, 
które Mojżesz otrzymał na Górze Przymie-
rza. Wielu z nas umie je na pamięć, powta-
rza codziennie w pacierzu. Ale czy będziemy 
mogli szczerze zaśpiewać z psalmistą: 
„Jego słuszne nakazy radują serce - jaśnieje przykazanie i olśniewa oczy". A w życiu bywa 
akurat na odwrót: nie radują one, ale budzą sprzeciw, robimy po swojemu, jak nam się podo-
ba... Można mówić: nie potrzebuję nawrócenia? A w IV niedzielę - wielka nadzieja: „Tak Bóg 
umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie 
wieczne. I nie posłał Bóg swego Syna na świat po to, aby świat potępił". Jest więc nadzieja i 
dla mnie. Choćbym był nie wiadomo jak daleko. Mogę wracać. Czeka na mnie ten, który 
mnie nie potępi. V niedziela będzie jedną wielką prośbą: „Stwórz, o mój Boże, we mnie serce 
czyste... obmyj mnie zupełnie z mojej winy". To pragnienie staje się jeszcze bardziej palące, 
gdy w Niedzielę Palmową słuchać będziemy św. Marka, jak Jezus został odrzucony przez swój 
naród, wyśmiany i wyszydzony jako Król. Jak szedł drogą krzyżową. Będziemy świadkami ukrzy-
żowania i Jego śmierci. „Nie srebrem i złotem zostaliśmy odkupieni... ale krwią!". 

W każdy piątek idziemy za Chrystusem cierpiącym Drogą Krzyżową. Zatrzymując się 
czternaście razy rozważamy, jak Pan Jezus za nas cierpiał rany... I są Gorzkie Żale zaśpiewane 
po raz pierwszy tu, w kościele Św. Krzyża w Warszawie na początku osiemnastego wieku. Na-
bożeństwo bardzo polskie, nasze, gdzie indziej nie znane. Pozwala uczestniczącym przeżywać 
to, co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. Są wreszcie rekolekcje. Rekolekcje są 
wreszcie ogromną pomocą dla tych wszystkich, którzy nie chcą się poddać, próbują jeszcze raz 
dotknąć choćby płaszcza Tego, który może nas umocnić. Wielki Post jest czasem, gdy na to się 
zdobyć trzeba, co jest bardzo trudne. Nie bójmy się tego słowa, którego świat nie rozumie: 
umartwienie. Jesteśmy wezwani, by ciągle się uczyć umierania dla grzechu, by żyć w wolności 
dzieci Bożych. W Kościele wciąż nas tego uczono na różne sposoby: przeciwstawiać się swoim 
własnym zachciankom, upodobaniom, nawet wtedy, gdy same w sobie nie są zdrożne. Żeby 
umieć panować nad sobą - to duża rzecz!  

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 I NIEDZIELA WIEL-
KIEGO POSTU 

 930 msza św.  

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Śr. 2-4   1800 msze św. 

Czw. 5  REKOLEKCJE DLA 
DZIECI 

900 msza św. dla SP - Rogozino 

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA  

POCZĄTEK  

REKOLEKCJI 

900 msza św. dla SP- Rogozino 

1500 odwiedziny u chorych  

1700 spowiedź , nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św., DROGA KRZYŻOWA 

Sob. 7  REKOLEKCJE 1000 msze św. z nauką ogólną 

1600 msze św. z nauką dla dzieci 

1800 msze św. z nauka ogólną  

Nd. 8 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

ZAKOŃCZENIE  

REKOLACJI 

930 msza św.   

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św.  

Pi. 13   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 15 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św., spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych 

1130 msza św., Gorzkie Żale, nauka 
dla kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Pi.  20   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 22 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Sob. 23-29   1800 msze św.  

Śr. 25  UROCZYSTOŚĆ ZWIA-
STOWANIA PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

Nd. 29 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  

1130 msza św., Gorzkie Żale  

Po.-Wt. 30-31   1800 msze św.  
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Pokoloruj Pokoloruj Pokoloruj Pokoloruj     

Czy wiecie, żeCzy wiecie, żeCzy wiecie, żeCzy wiecie, że…..…..…..…..    

    

Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, Anioła Stróża, Anioła Stróża, Anioła Stróża, który towarzyszy    nam  na wszystkich  drogach naszego 
życia od narodzin do śmierci i po za nią w drodze do raju. Anioł Stróż towarzyszy każdemu czło-
wiekowi niezależnie od koloru skóry, religii, wykształcenia, wieku, narodowości. Jest naszym 
najlepszym przyjacielem, który będąc cały czas z nami potrafi zapomnieć o sobie, zna nasze 
dobre i złe strony i mimo tego ze dokładnie wie kim jesteśmy uważa nas za kogoś wartościo-
wego i ważnego. Troszczy się o nas każdego dnia mimo naszych upadków.  Jednak przyjaźń 
zakłada, że obydwie strony starają się o siebie nawzajem. Dlatego musimy pamiętać o naszym 
Aniele Stróżu każdego dnia, pamiętać o tym ze jest on  
z nami wtedy gdy bawimy się z kolegami, idziemy do szkoły, czytamy książkę, oglądamy telewi-
zję. Tak jak z najlepszym przyjacielem musimy rozmawiać z Nim. Prosić aby czuwał nad nami 
w każdej chwili naszego życia, pomagał wtedy kiedy jest nam źle i również wtedy gdy jesteśmy 
szczęśliwi. Rozmawia on z Bogiem o wszystkich naszych sukcesach  
i porażkach. Nie ma wpływu na nasze myśli i jeśli postanowimy zgrzeszyć to będzie mógł się 
tylko modlić, żeby to było ostatni raz. Anioł Stróż jest jednym ze szczebli w naszej drabinie do 
Boga i otwiera okno w naszym życiu kiedy wydaje się, że wszystkie drzwi zostały zamknięte. 
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                            Historia drogi krzyżowej 
Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od 

pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. 
Pismo Święte zawiera tylko 9 spośród 14 opisów Męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie 
otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie.  

Po śmierci Jezusa drzewo krzyża chrystusowego razem z dwoma pozostałymi 
zrzucono z Golgoty i zasypano ziemią. Trzy wieki później Cesarz Konstantyn Wielki na-
wrócił się i zezwolił na wyznawanie wiary chrześcijańskiej. Jego matka, cesarzowa Hele-
na, udała się do Jerozolimy, gdzie odnalazła 3 krzyże. Początkowo jednak nikt nie wie-
dział, na którym z nich umarł Chrystus. Wówczas biskup Jerozolimy Makary nakazał po-
dać kolejno każdy z trzech krzyży pewnej ciężko chorej kobiecie. Gdy dotknęła pierwsze-
go - nic się nie stało. Podobnie przy drugim. Jednak kiedy jej palce spoczęły na trzecim, 
nastąpiła niezwykła przemiana: kobieta odzyskała siły i została cudownie uzdrowiona. W 
ten sposób rozpoznano właściwy krzyż.  

Św. Helena podzieliła krzyż na trzy części, aby ofiarować je głównym ówcze-
snym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi. Z czasem 
krzyż podzielono na wiele drobnych części. W Polsce cząstki relikwii posiadają m.in. ko-
ściół dominikanów w Lublinie, Sanktuarium Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich, 
katedra na Wawelu w Krakowie, kościół św. Krzyża w Warszawie, a także świątynia kal-
waryjska w Pakości.  

Pielgrzymi udający się do Jerozolimy już wtedy pragnęli nie tylko oglądać miej-
sca, po których chodził Zbawiciel, nie wystarczała im sama kontemplacja - chcieli czynnie 
uczestniczyć w przeżyciach Jezusa. Już w IV w. istniał w Świętym Mieście obchód miejsc 
Męki w Niedzielę Palmową i w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Cześć dla Mę-
ki Pańskiej wzrosło niepomiernie po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku. 
Pątnicy starali się odnaleźć miejsca i sceny Pasji. Kolejność nawiedzania miejsc Męki nie 
była jeszcze ustalona. Dopiero franciszkanie, którzy w 1320 r. objęli opiekę nad Ziemią 
Świętą nadali procesjom ramy organizacyjne.  

Do powstania i rozszerzenia się Drogi Krzyżowej przyczynił się najbardziej Ho-
lender zwany Adrichomiusem, przełożony klasztoru św. Barbary w Delft (zm. 1585 r.). 
Ułożył on cykl Drogi Krzyżowej w 12 stacjach wraz z komentarzem. Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w jego układzie rozszerzyło się pod koniec XVI w. na całą Europę. Po dodaniu 
w XVII w. dwóch ostatnich stacji: zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu, Droga Krzyżowa 
uzyskała ostateczny kształt, znany do dzisiaj.  

Pierwsze Drogi Krzyżowe powstały w Niderlandach. Zakładano je nie tylko w 
otwartym terenie, ale także w kościołach, krużgankach klasztornych i na cmentarzach. 
Najgorliwszym propagatorem Drogi Krzyżowej był franciszkanin św. Leonard z Porto 
Maurizio (zm. 1751). Wzniósł na terenie Italii 572 Drogi Krzyżowe. Jedna z najsłynniej-
szych znajduje się w rzymskim Koloseum. Założył ją na prośbę św. Leonarda ówczesny 
papież Benedykt XIV.  

Kalwarie w Polsce pojawiły się na początku XVII w. Pierwsza, największa i naj-
wspanialsza, została założona przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1604 r. Rozbudowa 
obiektu trwała ponad sto lat i prowadziło ją kilka pokoleń Zebrzydowskich. Od 1609 r. 
rozpoczęto odgrywać Misterium Męki Pańskiej. Niedługo po Zebrzydowskiej powstały 
następne kalwarie: w Pakości zwana Kujawską - założona przez Michała Działyńskiego, 
Jerozolima Kaszubska w Wejherowie - założona przez Jakuba Weyhera, w Pacławiu - 
założona przez Maksymiliana Fredrę i Jerozolima Dolnośląska w Wambierzycach - zało-
żona przez Daniela Osterberga. Do dzisiaj są to największe i najbardziej rozbudowane 
pod względem sakralnym i widowiskowym obiekty. Obecnie w Polsce istnieją 53 kalwarie.  

W naszej świątyni znajduje się Droga Krzyżowa wykonana przez Pana Marka 
Kowalskiego wykładowcę w Akademii Sztuk Pięknych /Wydział Rzeźby/. Całość sfinanso-
wała pani Danuta Sokołowska.  
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                   Historia Koła Żywego Różańca 
Różaniec dzięki swej łatwości i prostocie jest najpopularniejszą modlitwą wiernych Kościo-

ła Katolickiego. Nie jest to modlitwa urzędowa Kościoła. Nie wchodzi do oficjalnej liturgii, jest nato-
miast modlitwą prywatną wiernych.  

Spopularyzowali tę modlitwę Święci Pańscy, a upowszechniał ją św. Dominik, który uwa-
żany jest za Ojca Różańca Świętego. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. 
dzięki bł. Hanusowi a la Roche /dominikanin/. On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 
psalmów, które podzielił modlitwą „Ojcze Nasz”. Wtedy też ostatecznie ustalono liczbę 15 tajemnic i 
podzielono je na 5 tajemnic radosnych, 5 tajemnic chwalebnych i 5 tajemnic bolesnych. I tak było do 
roku 2002, kiedy to Papież Jan Paweł II 16.X.2002 r. dodał część IV różańca świętego – Tajemnicę 
Światła. Rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Matki dodano w  wiekach późniejszych. 
Zwrócił na to uwagę papież Pius V bullą z dnia 17.III.1569 r. Nadało to różańcowi formę rozmyślania 
i kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko lepiej poznać życie Jezusa, ale także je naśladować. 

Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła. Sami papieże zachęcali 
wiernych do jej odmawiania po zwycięskiej bitwie pod Lepanto. Pius V 7.X.1571 r. ustanowił święto 
Matki  Boskiej Różańcowej, zaś papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod 
Belgradem 1716r. rozszerzył święto Matki Boskiej Różańcowej na cały Kościół. W roku 1885 papież 
Leon XII polecił odmawiać różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej we-
zwanie „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”. 

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawieniach w 
Lourdes 1858r., w Fatimie 1917, w Pompejach, koło Neapolu w roku 1875 i w wielu innych miej-
scach ( np. Kanada, Filipiny, Meksyk i w polskim Gietrzwałdzie ) wzywa do modlitwy różańcowej.  

Zanim powstał „Żywy Różaniec”, znany był tzw. Wieczny różaniec. Został on założony w 
Bolonii w 1635r. przez o. Tymoteusza Ricci. Wierni na ochotnika zgłaszali się, wyznaczając sobie 
godzinę dnia czy nocy, aby raz w roku odmówić różaniec.  

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na ró-
żańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważa-
niu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Żywy różaniec – dziś tak popularny, założyła Sługa Boża 
Paulina Maria Jaricot w Lyonie w 1926r. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832r. Koła Żywego 
Różańca są wspólnotami, które pełnią misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podej-
mowaną w intencjach Kościoła. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża składa się z 
20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, w taki sposób, by w jednej 
Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Wstępując do 
Koła Żywego Różańca, jego członkowie deklarują dochowanie wierności Bogu oraz trwanie w do-
brym. Z tym postanowieniem wiążą się kolejne zobowiązania, polegające na wielbieniu i naśladowa-
niu Maryi oraz wystrzeganiu się grzechów ciężkich. Na czele koła stoi zelator lub zelatorka. Zmiany 
tajemnic różańcowych odbywają się co miesiąc. Przynależność do danej Róży pociąga za sobą 
następujące obowiązki:  

Zapisywanie się do rejestru członków.  
Wierne odmawianie jednej dziesiątki modlitwy różańcowej z rozmyślaniem konkretnej tajem-

niczki każdego dnia.  
Gorliwy udział w miesięcznym nabożeństwie zmiany tajemnic różańcowych i wszystkich przewi-

dywanych spotkaniach.  
Udział w nabożeństwach październikowych, gdzie jest to możliwe oraz głębsze przeżywanie 

świąt ku czci Najświetszej Maryi Panny.  
Pogłębione życie sakramentalne i szczególna aktywność w życiu wspólnoty parafialnej.  
Pokonywanie prostej i pewnej drogi do świętości przez naśladowanie cnót Matki Bożej.  
Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. 

Zelator koła podejmuje jeszcze dodatkowe obowiązki:  
Sprawdza obecność członków na spotkaniach.  
Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym.  
Czuwa, by Róża posiadała pełny skład – 20 osób.  
Utrzymuje stałą łączność między członkami i opiekunem.  
Zachęca członków do gorliwej modlitwy i działalności apostolskiej.  
Odwiedza chorych członków i otacza ich troskliwością. 
Pilnuje, aby Róża wypełniała podjęte przez siebie zadania.  
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PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
  o godz. 1800 Msza św.  

Nabożeństwa: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

Spotkania:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  

Schola - sobota o godz. 1400  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58),  

siostry -  (024/265 62 59). 
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Modlitwa to F 

Klasie V na katechezie zadałem prace domową nt. „Co to jest modlitwa”. Oto niektóre 

odpowiedzi.  

Modlitwa jest postawą zwrócenia się do Boga i wznoszeniem do niego naszego umysłu i 
serca z pełną czci uwagą i nabożeństwem. Modlitwa jest szczerym ofiarowaniem siebie w Duchu 
Świętym Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Aby zrozumieć znaczenie modlitwy musimy najpierw 
wierzyć w istnienie Boga, w Jego osobowe istnienie, Osoby, do której możemy się zwracać i która 
odpowiada na nasze wezwania. Musimy wierzyć, że Bóg nas zna, zajmuje się nami i nas kocha, 
nawet więcej niż my sami siebie. Jest to rozmowa z Bogiem, która jest nam bardzo potrzebna. 
Modlitwą do Boga wspiera nas na duchu. Możemy w niej prosić Boga o łaski, które nam są nie-
zbędne. Modlitwą również możemy wyrazić wyraz dziękczynienia dla Boga. 

Mateusz Gronczewski, kl. V, SP Rogozino 

Czy potrzebna jest człowiekowi modlitwa? 

Modlitwa jest to skierowanie swoich myśli do Boga.  
Jest to pragnienie bycia z Bogiem. 
Modlitwa jest bardzo potrzebna w życiu człowieka,  
Ponieważ przez nią zbliża się do Boga.  
Dociera do niego potęga, mądrość i wspaniałomyślność Stwórcy, 
Modlitwa to wejście w głąb samego siebie.  
Dzięki niej możemy stawać się doskonalszymi. 
Modlitwa dodaje sił. Przynosi wyciszenie i uspokojenie. 
Dzięki modlitwie możemy „zobaczyć" Boga, jego działania w życiu albo w życiu innych ludzi. 

Aleksander Kapowicki, kl. V, SP Rogozino 

Co to jest modlitwa? 

Modlitwa to rozmowa z Bogiem. 
Modlić się, to dać trochę swojego czasu Chrystusowi, 
Wielbić Go, dziękować Mu za to, Co zrobił,  
Prosić Go,  
Zaufać Mu bezgranicznie. 
Modlitwa to słowa, które łączą człowieka z Bogiem. 
 

Czy potrzebna jest człowiekowi modlitwa? 

Aby życie było dobre i udane potrzebna jest człowiekowi modlitwa 
Gdyż jest ona wyciszeniem oraz kształtuje w człowieku właściwą postawę 
Wobec Boga i wobec bliźniego. 
Modlitwa uczy zawierzenia, zaufania,  
Położenia wszystkich nadziei w Bogu. 

Kinga Bodal, kl. V, SP Rogozinoiczą.  

Jest aktem porozumienia duchowego z Bogiem. Nie jest potokiem bezsensownych słów. Jej celem 
jest rozmowa z Bogiem w wychwalanie Jego świętości. Człowiekowi, szczególnie chrześcijaninowi 
modlitwa jest bardzo potrzebna. Łączy i pomaga rozmawiać z Bogiem. Dzięki modlitwie mówimy 
Bogu o naszych troskach i słabościach.  

Mateusz Maślanka, kl. V, SP Rogozino 
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Słowa Matki Bożej do siostry Faustyny 

  

Kiedy wysiadłam z pociągu i spojrzałam, że każdy idzie w swoją 

stronę, lęk mnie ogarnął: co z sobą robić? Gdzie się zwrócić, nie 

mając nikogo znajomego? - I rzekłam do Matki Bożej: Maryjo, 

prowadź mnie, kieruj mną. - Natychmiast usłyszałam w duszy te 

słowa: ażebym wyjechała poza miasto, do pewnej wioski6, tam 

znajdę nocleg bezpieczny, co też  uczyniłam i tak zastałam, jak 

mi Matka Boża powiedziała. (dz.10) 

 Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam 

się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. 

Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im 

przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie 

odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cier-

pienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęskno-

ta za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają 

Maryję “Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, 

ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiące-

go. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale 

sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. (dz.21) 

 W nocy odwiedziła mnie Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Radość 

napełniła duszę moją i rzekłam: Maryjo. Matko moja. czy Ty wiesz, jak strasznie cierpię? 

- I odpowiedziała mi Matka Boża: Wiem, ile cierpisz, ale nie lękaj się, ja współczuję z tobą 

i zawsze współczuć będę. Uśmiechnęła się serdecznie i znikła. Natychmiast powstała w 

duszy mojej siła i wielka odwaga. Jednak trwało to tylko jeden dzień. Piekło jakoby się 

sprzysięgło przeciwko mnie. Nienawiść straszna zaczęła się wdzierać duszy mojej, nie-

nawiść do wszystkiego, co święte i Boże. Zdawało mi się. że te udręki duszy mają być 

stałym udziałem mojego istnienia. (dz.25) 

 W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Idź do przełożonej i proś, żeby ci pozwoli-

ła odprawić codziennie godziną adoracji przez 9 dni; [w] tej adoracji staraj się modlitwą 

swoją połączyć z Matką moją. Módl się z serca w złączeniu z Maryją, także staraj się w 

tym czasie odprawić drogą krzyżową. Otrzymałam pozwolenie, ale nie na całą godzinę, 

tylko na ile mi czas pozwoli poza obowiązkami. (dz.32) 

 Nowennę tę miałam odprawić w intencji Ojczyzny. W siódmym dniu nowenny 

ujrzałam Matkę Bożą pomiędzy niebem a ziemią, w szacie jasnej; modliła się z rękami 

złożonymi na piersiach, wpatrzona w niebo, a z serca Jej wychodziły ogniste promienie i 

jedne szły do nieba, a drugie okrywały naszą ziemię.(dz.33) 

 + 1929 rok. W pewnej chwili, w czasie mszy św. czułam bliskość Boga w szcze-

gólniejszy sposób, pomimo bronienia się i odwracania od Boga. Dlatego uciekałam nieraz 

od Boga, bo nie chciałam być ofiarą złego ducha, jako mi nieraz mówiono, że nią jestem.  
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A ta niepewność trwała czas dłuższy. W czasie mszy św. przed Komunią świę-

tą było odnowienie ślubów. Kiedy wyszłyśmy z klęczników i zaczęłyśmy mówić formułę 

ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie białej, przepasany pasem złotym i rzekł 

do mnie: Udzielam ci wieczystej miłości, aby czystość twoja była nieskalana, i na do-

wód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych - zdjął Jezus pas złoty z siebie 

i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń przeciwnych 

cnocie ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam później, że to jest jedna z największych 

łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam Ją przez wie-

le lat. Od tej pory większe mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona mnie nauczyła we-

wnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś, 

Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię [i] do serca mego.(dz.40) 

 Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć 

moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja; okryj 

swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, 

i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, któ-

rzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty. O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, 

o Matko moja. (dz.79) 

 
O Maryjo, Niepokalana Dziewico,  
Czysty krysztale dla serca mojego, 
Tyś mocy moja, o silna kotwico, 
Tyś tarczą i obroną dla serca słabego. 
 

O Maryjo, Tyś czysta i niezrównana, 
Dziewico i Matko zarazem, 
Tyś piękna jak słońce, niczym nie zmazana. 
Nic nie pójdzie w porównanie z Twej duszy obrazem  
    
Twa piękność zachwyciła oko trzykroć Świętego, 
Że zstąpił z nieba, opuszczając tron wieczystej stolicy, 
I przybrał ciało i krew z Serca Twego, 
I przez dziewięć miesięcy tając się w Sercu Dziewicy. 
O Matko, Dziewico, nikt nie pojmie tego, 
Że Bóg niezmierzony staje się człowiekiem, 
To tylko motyw miłości i niezgłębionego miłosierdzia Jego, 
Przez Ciebie, Matko - dane nam żyć z Nim na wieki. 
 
O Maryjo, Matko Dziewico i Bramo niebieska,  
Przez Ciebie przyszło nam zbawienie,  
Wszelka łaska przez Twoje ręce dla nas tryska,  
A wierne naśladowanie Ciebie uświęci mnie jedynie. 
 
O Maryjo, Dziewico - Lilio najśliczniejsza, 
Serce Twe dla Jezusa było pierwszym tabernakulum na ziemi, 
A to dlatego, że pokora Twoja była najgłębsza, 
I dlatego wyniesionaś nad chóry anielskie i nad świętymi. 
O Maryjo, słodka Matko moja, 
Oddaję Ci duszę, ciało i biedne me serce, 
Bądź strażniczką życia mego, 
A szczególnie w śmierci godzinie, w ostatniej walce.  
(dz.161) 
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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZE-SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZE-SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZE-SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZE-
NIA W KRYPNIE...NIA W KRYPNIE...NIA W KRYPNIE...NIA W KRYPNIE...    
Jak głosi miejscowa legenda, obraz Matki Bożej pojawił się na grubej lipie, pod którą była 
krypa przeznaczona do pojenia koni. Obraz trzykrotnie odnoszono do kościoła w Knyszy-
nie i za każdym razem powracał. Od tego miejsca i wydarzenia prawdopodobnie pocho-
dzi nazwa miejscowości: najpierw "Krypka", "Krypa", a na początku XVI w. - Krypno. 
Obraz umieszczono w małej kaplicy, zbudowanej na miejscu objawienia, która przetrwała 
do 1625 r. Według skąpych źródeł, obraz przechowywano w kościele lub na dworze 
(Radziwiłłów) w Knyszynie, albo też był na dworze starosty knyszyńskiego Jana Hetmana 
Zamojskiego, skąd został przeniesiony do Krypna. Niektórzy historycy twierdzą, że został 
ofiarowany do nowo wybudowanej fary knyszyńskiej w 1520 r. przez biskupa Erazma 
Ciołka - plebana goniądzkiego. Obraz krypniański jest XIII wieczną kopią obrazu Matki 
Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, namalowany na desce lipowej 
o wymiarach 97 x 63,5 cm na podkładzie kredowym, techniką temperową. Parafia pod 
wezwaniem Narodzenia NMP w Krypnie została erygowana w 1905 r. przez bpa Edwar-
da Roppa. W połowie XVI w. istniała kaplica z plebanią i zabudowaniami gospodarczymi. 
Przebywał tu na stałe wikariusz knyszyński i odprawiał nabożeństwa. W roku 1625 Kata-
rzyna Zamojska - żona Tomasza Zamojskiego, podkanclerzego królewskiego - ufundo-
wała drewnianą świątynię, która była kościołem filialnym parafii knyszynskiej. W latach 
1881 - 1885, dzięki staraniom probosz-
cza knyszynskiego ks. Adama Słonim-
skiego i za zezwoleniem cara Aleksan-
dra III wzniesiono w Krypnie obecny 
kościół murowany. W ołtarzu głównym 
umieszczono krypniański, słynący ła-
skami obraz Matki Bożej Pocieszenia, 
a ołtarz św. Stanisława Kostki zamie-
niono na ołtarz Przemienienia Pańskie-
go. I i II wojna światowa wyrządziła 
sanktuarium krypniańskiemu dotkliwe 
straty, jednak bardzo szybko przywró-
cono świetność sanktuarium. Słynący 
łaskami obraz Matki Bożej nie ucierpiał 
ani w czasie pierwszej, ani w drugiej 
wojnie światowej. Za zgodą Stolicy 
Apostolskiej w dniu 08 IX 1985 r., uro-
czyście koronowano obraz Matki Bo-
żej. Obrzędu tego dokonali: Prymas 
Polski kard. Józef Glemp, kadr. Henryk 
Gulbinowicz Metropolita Wrocławski i 
bp Edward Kisiel przy licznym udziale 
pielgrzymów z całej Archidiecezji.Od 
tego czasu, co roku organizowana jest 
Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka 
rodzin. W pierwszą niedzielę maja 
organizowana jest Piesza Pielgrzymka 
Mężczyzn.  
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SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA     

    

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

Drodzy Przyjaciele! 

 Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy okres Wielkiego Postu. 
Jak co roku będziemy przystępować do spowiedzi wielkanocnej, znów będzie-
my uczestniczyć w nabożeństwach drogi krzyżowej i śpiewać Gorzkie Żale. 

Możemy podejść do tego jak do czystego obowiązku, by tylko zaliczyć, by być w oczach innych pobożnym 
chrześcijaninem. Ale czy tylko o to chodzi w tym powtarzającym rokrocznie się czasie? Przecież Wielki 
Post może być czasem odnowienia miłości do Boga, która jednak wymaga poświęcenia, pracy nad sobą. 
Ale skoro ludzie zakochani w sobie są zdolni do wielkich wyrzeczeń, to z miłości do Boga można wiele 
uczynić. Każdy dzień daje nam nową szansę, by na nowo kochać drugiego człowieka, by patrzeć z miło-
ścią, by dbać o czyste serce, by tak żyć, aby nie zranić Ukochanego. Życzymy wszystkim, aby ten czas 
Wielkiego Postu był naznaczony szczególną bliskością i miłością do Boga, by każdy czyn, każda spo-
wiedź była podparta miłością do Niego, by każda Komunia Św. była spotkaniem kochającego serca z 
Sercem Boga.  

   Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 

                                      W śniegu po kolana 

Świadectwo 

Gdy byłam w nowicjacie, pewnego zimowego dnia 
miałyśmy za zadanie odśnieżyć podwórko. Zabrałam 
się do tego z dużym zapałem, ale po jakimś czasie, 
kiedy została mi do odśnieżenia ostatnia ścieżka, a 
śniegu było prawie po kolana, zaczęło mi brakować 
sił. W sercu pojawiło się zniechęcenie, narzekanie, a 
nawet złość - że już nie mam siły, że mam taką mała 
łopatę... Mieliśmy wtedy Słowo Życia: Miłość nigdy 
nie ustaje. Przypomniało mi się to Słowo i zaczęłam 
się zastanawiać, jaka jest moja miłość, skoro tak na-
rzekam. Zaczęłam powtarzać te słowa w sercu i po 
chwili pomyślałam o osobach, które tą drogą będą 
przechodziły – ta odśnieżona ścieżka to też wyraz 

miłości do nich. Przez chwilę odpoczęłam i zabrałam się za odgarnianie śniegu z nowy-
mi siłami. W miarę jak zbliżałam się do końca, czułam, że Jezus też by tak zrobił. i wró-
ciła wewnętrzna radość.  S.K. 

                 (z książki Mocą Słowa Bożego, s. 17) 

 

 On  

Zatrzymał się 

cień pod oknem 

nade mną chmury wędrowne 

udam Ŝe mnie nie ma 

zapomnę 

puka 

znów nie otwieram  

myślę - Późno ciemno 

- Kto? - pytam wreszcie 

- Twój Bóg zakochany  

z miłością niewzajemną 

ks. J. Twardowski 

    

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA     

GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA     
PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE     

NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA    

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

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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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu marcu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam 
w sobotę na godz. 1900 mieszkańców Rogozina z ulic: 
♦ ul. Jaśminowej /pozostali mieszkańcy - do końca ulicy/ na 7 marca,  
♦ ul. Lipowej numery parzyste na 14 marca,  
♦ ul. Lipowej numery nieparzyste na 21 marca,  
♦ ul. Płockiej na 28 marca,  
♦ z miejscowości Otolino /cała/ na 4 kwietnia,  
♦ ul. Mazowieckiej od Państwa Wilkanowskich do Kozłowskich na 11 kwietnia.  
 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za 
te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG 
ZAPŁAĆ. 

 
 Ks. Proboszcz 

MACIEJMACIEJMACIEJMACIEJ    K. K. K. K. SSSSARBIEWSKIARBIEWSKIARBIEWSKIARBIEWSKI    

Hinc ut recedam, non trucis ferri minae 

 
U stóp Krzyża, o Jezu mój, niechaj wypłaczę  

wszytki frasunki, wszytki bóle i rozpacze...  

Kiedy z ufnością klękam przed Twą Męką Bożą,  

ni mię groźby srogiego żelaza nie trwożą ani lęk nagich 
mieczów... 

Czuję się przezpieczny,  

jako dziecina mała, Boże mój przedwieczny... 

Ani mię nie przerażą fale szalejące, 

ni powietrze ognistym deszczem padające... 

Twoje przebite stopy, Jezu umęczony,  

kochającymi wokół otaczam ramiony... 

Spojrzy na mnie...  

Oświeci moją biedną duszę...  

U stóp Krzyża, o Jezu, niechaj łzy osuszę... 

przełożył Julian Ejsrnond 


