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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Najserdeczniejsze życzenia 
rodzinnych i zdrowych, radosnych i wiosennych, 
rozjaśnionych Pieśnią Zmartwychwstania 
Świąt Wielkiej Nocy 
życzy....... 
  
 

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-Sob. 1-4   1800 msze św. 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź,  

1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 5 VI NIEDZIELA 
WIELKIEGO PO-

STU 

NIEDZIELA PALMOWA 930 msza św.  

1130 msza św., procesja z palmami 

Po.-Śr. 6-8   1800 msze św.  

Czw. 9  WIELKI CZWARTEK 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Pi. 10  WIELKI PIĄTEK 1500 ODWIEDZINY U CHORYCH 

1730 DROGA KRZYZOWA  

1800 LITURGIA MEKI I SMIERCI 

Sob. 11  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIECZERZY PAŃ-
SKIEJ 

Nd. 12 NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

 600  REZUREKCJA, 

1130 msza św.,  

Po. 13  PONIEDZIAŁEK W 
OKTAWIE WIELKANOCY 

930 msza św.  

Wt.-Sob  14-18  OKTAWA WIELKANOCY 1800 msze św. 

Nd. 19 NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Sob. 20-25   1800 msze św. 

Nd. 26 III NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

Pn.-Sob. 27-30   1800 msze św. 

Czw. 23  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
WOJCIECHA-PATRONA 

1800 msza św. 

Sob. 25  ŚWIĘTO ŚW. MARKA 
EWANGELISTY 

1800 msza św. 

Śr. 29  ŚWIĘTO ŚW. KATARZY-
NY SIENEŃSKIEJ 

1800 msza św. 
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Pokoloruj!Pokoloruj!Pokoloruj!Pokoloruj!    
Czy wiecie że….Czy wiecie że….Czy wiecie że….Czy wiecie że….    
Triduum Paschalne jest to najważniejsze wydarzenie dla każdego Chrześcijanina. Tri-
duum paschalne, przybliża nam tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 
Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończy się drugimi nieszporami po 
południu Niedzieli Wielkanocnej. Nazwy Triduum Paschalne używa się od 1929 roku. Łaciń-
skie słowo triduum oznacza „trzy dni”. Tradycja  pozwala jednakże rozumieć triduum rów-
nież jako trzy fazy misterium Odkupienia. Pierwszy faza to pożegnalna uczta, zwana Ostat-
nią Wieczerzą, oraz zapowiedz ofiary. Etap drugi to wydarzenia Wielkiego Piątku, zakoń-
czone śmiercią Chrystusa na krzyżu. Ostatnim trzecim etapem jest spoczynek w grobie i 
cud zmartwychwstania. Triduum Paschalne jest już czasem bezpośredniego przeżywania 
świat. 
 Wielki Czwartek  to pierwszy dzień Triduum  Paschalnego. W tym dniu rano odbywa się 
tylko jedna msza, zwana Mszą Krzyżma Świętego. Msza Święta celebrowana w kościele 
katedralnym przez biskupa. W trakcie jej trwania poświęca się oleje chorych, krzyżma świę-
tego które służą m.in. do bierzmowania, konsekracji świątyni, sakramentu kapłaństwa. No-
we oleje zabierane są do parafii, stare pali się.                                             cd. na stronie 4 

 

 

                                                                              4  

Msza z poświęceniem krzyżma kończy okres Wielkiego Postu. Wieczorem w Kościołach 
odprawiana jest Masza Święta która ma nam  przypominać Ostatnią Wieczerzę, w czasie 
której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, 
a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im i ich następcom -  kapłanom aby 
czynili to na Jego pamiątkę. Sprawowana Msza Święta ma nam również przypominać usta-
nowienie przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa i eucharystii. W tym dniu w  kościołach 
odbywa się obmywania przez kapłanów nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę tego, jak 
Chrystus mył nogi swoim uczniom. Zwyczaj ten oznacza służbę i miłość Chrystusa, który 
sam służył innym. Na zakończenie Mszy w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sa-
krament do kaplicy przechowywania zwanej ciemnicą, która ma przypomnieć uwięzienie 
Chrystusa po zdradzie Judasza. Po odprawionej Mszy Św. na znak dokonanego spustosze-
nia, zdrady i opuszczenia Jezusa zdejmuje się nakrycie ołtarza. 
Wielki Piątek – w ten dzień nie odprawia się Mszy Świętej, gdyż tego dnia sam Chrystus 
ofiarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczegól-
nie czci się drzewo krzyża. Po raz ostatni odprawiana jest droga krzyżowa. Centrum tego 
dnia jest liturgia na cześć Męki Pańskiej, składająca się z czterech elementów. Pierwszy 
element to Liturgii słowa. Drugi element to Adoracji Krzyża, który kapłan odsłania w trzech 
etapach, za każdym razem śpiewając: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie 
świata” na co ludzie odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem”. Wierni oddają cześć odsłoniętemu 
krzyżowi poprzez pocałunek. Trzeci element to Komunia Święta. Ostatnim elementem jest 
procesji do Grobu Pańskiego gdzie przenosi się nakryty przeźroczystym welonem Najświęt-
szy Sakrament.  
Wielka Sobota -  to ostatni trzeci dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu Kościół milczy.  
Jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim. Dawniej przed Litur-
gią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy, obecnie z ołtarz zostaje zdjęte 
nakrycie, a kościół jest  sprzątany. W Polsce tradycyjnie wierni przynoszą w tym dniu w ko-
szach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić. Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, 
a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Wynika to z żydow-
ski system dat, według którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziel.  
Liturgia Wigilii Paschalnej – jest to najważniejsza liturgia w roku. Rozpoczyna się ona 
najwcześniej po sobotnim zmroku, a kończy się najpóźniej przed świtem niedzieli. Przed 
kościołem kapłan święci ogień, od którego odpala się paschał który jest symbol Chrystusa. 
Na świecy paschalnej kapłan kreśli krzyż i litery: Α –alfa  i Ω -omega. Jest to symbol ozna-
czający, że na początku był Bóg i on też przyjdzie na końcu. Na paschale kapłan pisze bie-
żącą datę. W ten sposób podkreśla, że Chrystus przechodzi od punktu alfa czyli od stworze-
nia świata do punktu omega czyli do końca świata historii zbawienia, która przechodzi rów-
nież przez ten konkretny rok. Ponadto kapłan wbija w paschał pięć gwoździ symbolizujących 
pięć ran Chrystusa. Swoją symbolikę ma również światło świecy paschalnej, rozjaśniające 
mroki ciemnego kościoła Odwołuje się ono do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego 
życia, nadając mu sens, a także do stworzenia Świata kiedy w mrokach ciemności rozbłysła 
światłość. W kościałach śpiewa się  Exsultet czyli uroczyste Orędzie Wielkanocne zaczyna-
jące się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w Niebie..." Tylko w tym dniu można 
przeczytać osiem czytań: siedem starotestamentalnych i czytanie z listów apostolskich, któ-
re są przeplatane psalmami i modlitwami. Zawsze należy przeczytać urywek z Księgi Wyj-
ścia, mówiący o przejściu przez Morze Czerwone. Po tym czytaniu lektor nie mówi "Oto sło-
wo boże". Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu i modlitwie kapłan zaczyna śpiewać 
"Gloria", w trakcie którego biją dzwony. W tym dniu  święci się wodę chrzcielną, zanurzając 
w niej trzy razy paschał. Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym 
Sakramentem. W niektórych kościołach procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a 
przed pierwszą mszą poranną w niedzielę. Rozpoczyna się ona wtedy przy Grobie Pańskim, 
przy którym kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Po powrocie kościoła 
odśpiewuje się uroczysty Hymn Te Deum czyli „Ciebie Boga wysławiamy” i błogosławi Naj-
świętszym Sakramentem. 
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Bajka nie bajka….Bajka nie bajka….Bajka nie bajka….Bajka nie bajka….    
Najpiękniejsze serce 

 

Pewien młodzieniec chwalił się że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił 
się nim na rynku i zebrał się ogromny tłum by je podziwiać bowiem było w 
swym kształcie perfekcyjne. Nie miało żadnej skazy, było przepiękne, gładkie i 
błyszczące. Biło bardzo żywo. Chłopak krzyczał na cały głos, że nikt nie ma 
piękniejszego serca od niego i wszyscy mu potakiwali bowiem jego serce było 
idealne. Jednak w pewnym momencie jakiś starzec z tłumu krzyknął: 
- Dlaczego twierdzisz, że twoje serce jest najpiękniejsze, skoro moje jest o 
wiele piękniejsze od twojego? 
Młodzieniec bardzo się zdziwił słysząc te słowa, a potem spojrzał na serce 
starca i się zaśmiał. Serce starca biło bardzo żywo, być może nawet żywiej od 
serca młodzieńca, ale było to serce poorane rozlicznymi bruzdami, serce w 
którym było wiele brakujących kawałków. Wiele też w nim było kawałków, któ-
re do tegoż serca nie pasowały. Było to serce brzydkie, które w żaden sposób 
nie mogło się równać z nieskazitelnym sercem młodzieńca. Chłopak zapytał, 
dlaczego starzec uważa, że jego serce jest piękniejsze, skoro wszyscy widzą, 
że nie jest ono nawet w części tak piękne, jak jego własne serce. Wtedy sta-
rzec rzekł, że w życiu nie zamieniłby tego serca na serce młodzieńca. Powie-
dział też, aby młodzieniec spojrzał na jego serce i wskazując na blizny rzekł. 
- Widzisz te blizny i brakujące kawałki? Nie ma ich tu dlatego, że ofiarowałem 
je z miłości dla wielu osób, a niesie to ryzyko, bo często się zdarza, że sami 
ofiarowujemy uczucie dla innych, ale oni nie dają nam nic w zamian. Stąd te 
blizny, bo choć dałem im część swojego serca, oni nie dali mi nic. Jeśli nato-
miast spojrzysz uważnie dostrzeżesz, że wiele kawałków do mojego serca 
niezupełnie pasuje. Są to kawałki serca innych, które oni mi ofiarowali i które 
znalazły stałe miejsce w moim sercu. Dlatego moje serce jest piękniejsze od 
twojego. Natomiast te bruzdy, które widzisz zrobili ludzie nieczuli, ludzie, któ-
rzy mnie zranili. 
 Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał i zapłakał. Potem wziął ka-
wałek swojego przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a starzec zrobił to 
samo. Padli sobie w ramiona i rozpłakali się po czym odeszli razem w wielkiej 
przyjaźni. Młodzieniec włożył część serca starca do swojego serca, w miejsce 
brakującego kawałka, który dał starcowi. Ten nowy kawałek pasował tam, 
choć nie idealnie, co zmąciło doskonałą harmonię serca młodzieńca. Nigdy 
jednak wcześniej serce młodzieńca nie było tak piękne, jak w tym momencie i 
młodzieniec dopiero teraz to zrozumiał. 

 

Pracuj tak, jakbyś nigdy nie potrzebował pieniędzy, tańcz tak, jakby 
nikt na ciebie nie patrzył i zawsze kochaj tak, jakbyś nigdy wcześniej 
nie kochał. 
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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). 



 

 

                                                                            7 

 W ubiegłym roku Filia Biblioteczna w Rogozinie ogłosiła konkurs  na  legendę o 
Rogozinie „Dawno, dawno temu w Rogozinie #”. Konkurs został rozstrzygnięty, wręcze-
nie nagród odbyło się podczas festynu połączonego z obchodami rocznicy konsekracji 
kościoła 28 czerwca 2008 r. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu nagrodzoną pracę, 
której autorką jest Katarzyna Frączkowska z Rogozina. 

 Wkrótce również będzie można obejrzeć w bibliotece wystawę fotografii laureata 
konkursu fotograficznego Nasza Mała Ojczyzna – Rogozino w fotografii,  Krzysztofa 
Zalewskiego. 

#Legenda o Rogozinie # 
 Dawno, dawno temu niedługo po chrzcie Polski, kiedy jeszcze tu i ówdzie oddawano jeszcze część 
bożkom  żył w okolicach książęcego Płocka szlachcic o imieniu Ziemowit. Mieszkał w lichym , drew-
nianym dworku, krytym strzechą. Ziemowit był biedny i samotny. Często myślał czy nie wyjechać 
daleko w świat na wyprawę krzyżową.   Postanowił , że koniecznie musi poszukać przyjaciół i  zna-
jomych  by żyć wśród innych  ludzi. 

          Jak pomyślał tak też zrobił. Następnego ranka wyszedł z domu w poszukiwaniu znajomości. 
Kiedy szedł przez  las  usłyszał jak by ktoś za nim szedł. Odwrócił się i zobaczył  jakiegoś wędrow-
ca w płaszczu z kapturem. Spytał go jak ma na imię, a on odpowiedział żeby szedł za nim. Ziemowit 
ruszył więc za nieznajomym. Szli długo, aż szlachcic zobaczył trzy doły – wtedy podróżnik zatrzy-
mał się i powiedział: „Podejdź do tamtego dołu!” Szlachcic podszedł  i zobaczył w głębi dołu ludzi, 
którzy wołali o pomoc. Odwrócił się więc szybko i zobaczył, że nieznajomy, którego spotkał, choć 
był szczelnie okryty kapturem to jednak nie miał stóp lecz kopyta, a i kawałek ogona było mu widać. 
„Toć to diabeł! – pomyślał Ziemowit i  poczuł dreszcz strachu . W tym momencie bies popchnął 
Ziemowita, i nasz bohater  wpadł do dołu. Potem diabeł oddalił się szukać następnych ofiar.  Ziemo-
wit uspokajał zrozpaczonych , uwięzionych ludzi  i powiedział do nich z odwagą :,,Uratuję was! 
Słowo szlachcica!’’ ,  dowiedział się również , że w pozostałych dołach też są uwięzieni ludzie. Zie-
mowit długo myślał jak ocalić siebie i innych uwięzionych. W końcu wymyślił  plan ucieczki. Otóż 
sprytny szlachcic wraz z innymi ludźmi zaczęli się kopać głębiej aż w dołach trysnęły źródła wody, 
wówczas uwięzieni zaczekali aż wody zrobiło się coraz więcej i więcej i ta woda wyniosła ich do 
góry, aż  wydostali się z diabelskiej pułapki. Gdy wyszli zobaczyli, że przebrany diabeł  prowadzi 
następnego wędrowca, nieświadomego grożącego mu niebezpieczeństwa. 

  Schowali się więc w krzakach, a kiedy bies był dość blisko dołu Ziemowit popchnął  go moc-
no tak że bies wpadł do dołu, a zaraz potem do dołu wlali wodę święconą i diabeł został pokonany. 
Ponieważ woda cały czas wypływała ze stawów utworzyła rzeczkę. Nad rzeczką wyrosła bujna 
roślinność, ale  najwięcej był rosiczek – mieszkańcy nazwali więc rzeczkę Rosicą. Wokół stawów 
mieszkańcy zasadzili rogozę ponieważ wiedzieli, że diabeł nie lubi tej rośliny i nie odważy się wyjść 
ze stawu dopóki jest nią otoczony.  

 Kiedy bies się złości ze źródła wypływa więcej wody i Rosica wylewa na okoliczne pola i 
łąki. Od dawna jednak bies siedzi cicho, bo jest już stary a ostatnio w pobliżu źródła osiedliły się 
siostry zakonne. Diabeł więc udaje , że go wcale nie ma – czeka na lepsze dla siebie czasy. 

         Wszyscy uratowani ludzie osiedlili się obok siebie nad stawami ale z daleka od źródła Rosicy 
tam gdzie teraz jest centrum naszej miejscowości. Teraz my mieszkańcy Rogozina musimy dbać o 
przyrodę i rośliny ponieważ gdy zaniknie rogoza to bies może powrócić. 

 Dzielnemu Ziemowitowi w nagrodę za ratunek wdzięczni mieszkańcy Rogozina wybudowali 
dworek gdzie nasz rycerz żył długo i szczęśliwie. 

Katarzyna Frączkowska  (12 lat) 

Rogozino 

 Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dotację celową z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek. Nowości wydawnicze dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych pojawiły się już na półkach biblioteki. Dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
Filii Bibliotecznej w Rogozinie odbędzie się spotkanie z pisarką dla dzieci, historykiem, 
krytykiem literackim, badaczem literatury,  Joanną Papuzińską.  

 Zapraszamy. 
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Myśli Jana Pawła IIMyśli Jana Pawła IIMyśli Jana Pawła IIMyśli Jana Pawła II    

O ile człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa - 
w jakimkolwiek miejscu świata i czasie historii - na swój 
sposób dopełnia tego cierpienia, przez które Chrystus doko-
nał Odkupienia świata. Wówczas, gdy ciało jest głęboko 
chore, całkowicie niesprawne, a człowiek jakby niezdolny 
do życia i do działania - owa wewnętrzna dojrzałość i wiel-
kość duchowa tym bardziej się jeszcze uwydatnia, stano-
wiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych.  

(Salvifici doloris, 26). 

HOMILIA W CZASIE LITURGII SŁOWA, SKIEROWANA DO 
CHORYCH, 12 czerwca 1987  

Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. 
Ja, taki, jaki jestem. Każdy w swoim najbardziej indywidualnym człowieczeństwie. 
„Umiłował mnie i wydał samego siebie" - napisał św. Paweł. Każdy z nas może to o so-
bie powtórzyć, każdy z nas może się w podobny sposób rozliczyć, mówiąc: „Umiłował 
mnie". Powiedziałbym, że ta „siła przebicia", która tak bardzo jest wam potrzebna, zaczyna 
się od tej świadomości, że mnie umiłował. Jeżeli mnie ktoś miłuje, jestem silny. 

SŁOWO DO MŁODZIEŻY ZGROMADZONEJ PRZED SIEDZIBĄ ARCYBISKUPA,  

Kraków, 10 czerwca 1987  

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!  

Gdziekolwiek znajduje się twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy: owego 
„przejścia ze śmierci do życia". I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia - miłości, 
która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony, Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w po-
lach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają... na miejscach, gdzie pra-
cują, kształcą się i tworzą... Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny 
czy kobiety, chłopca czy dziewczyny... i w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, 
Pani Wawelskiej. Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa. Ave Crux!  

 

Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wiel-
kie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością. Uchroń nas od niewiary, która jest 
źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel 
łaski nawrócenia. Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność 
człowieka i marnują wspólne dobro Narodu. Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzial-
ność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne 
życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga.  

AUDIENCJA GENERALNA, MODLITWA O ODNOWĘ MORALNĄ NARODU, 3 maja 1980 
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O FILMIE 

„POPIEŁUSZKO” 
 
 

Przypadkiem, w ostatniej chwili, w 
niedzielę 15 lutego otrzymaliśmy z mężem 
zaproszenie na 

poniedziałek,  na godz. 19 do Te-
atru Wielkiego w Warszawie, na prapre-
mierę filmu „Popiełuszko – Wolność jest w 
nas”. Nie spodziewałam się, że będzie to 
taka wielka gala z udziałem Prezydenta RP 
– Lecha Kaczyńskiego, prymasa Polski, 
Kardynała Józefa Glempa, przedstawicieli 
Rządu RP, członków Sejmu, Senatu, 
przedstawicieli Episkopatu Polski, Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego z Mar-
szałkiem Adamem Struzikiem, przedstawi-
cieli środowisk twórczych i mediów. Obec-
na była też matka księdza Jerzego Popie-
łuszki. 

Film objął patronatem narodowym Prezydent RP Lech Kaczyński, a sponsoro-
wali: SKOK, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Producentem filmu, którego budżet wyniósł 12 mln zł, jest firma Focus Producers sp. z 
o.o., a koproducentem Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A. W filmie zagrało 7 tysięcy 
aktorów i statystów. Napisał scenariusz i wyreżyserował film Rafał Wieczyński. Odtwórcą 
roli tytułowej jest Adam Woronowicz. Stworzył postać tak autentyczną, że koleżanka 
siedząca obok, która uczestniczyła w Mszach św. odprawianych przez Księdza Jerzego, 
nie mogła wyjść z podziwu, ”Jakbym patrzyła na oryginał” stwierdziła. Film przedstawia 
życie Popiełuszki od lat dzieciństwa na polskiej prowincji, poprzez okres kształtowania 
się jego powołania w wojsku, proces rodzenia się jego legendy w czasie stanu wojenne-
go, aż po bestialski mord i gromadzący blisko pół miliona osób pogrzeb. Jest to pierwszy 
film jaki widziałam, przedstawiający okres początku lat 80 tak wiernie. Sceny rozpędza-
nia demonstracji studenckich i robotniczych na ulicach Warszawy są odtworzone bardzo 
realistycznie, oddając gorącą atmosferę tamtych dni. Oglądając je poczułam ten sam 
strach, który mi w tamtych czasach towarzyszył. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko znał i rozumiał ten strach. Z ekranu padły jego słowa, 
nie pamiętam dosłownie, ale ich sens był taki: my po tej, a oni po tamtej stronie, wszyscy 
jesteśmy ofiarami tego samego systemu. W filmie pokazana jest z jednej strony wielka 
charyzma księdza Jerzego Popiełuszki, a z drugiej jego zwyczajność i ludzkie poczucie 
humoru. 

Mocną stroną filmu jest też to, co dzieje się w tle, czyli strajki w Stoczni Gdań-
skiej i Hucie Warszawa, manifestacje uliczne oraz realia stanu wojennego. Wszystko 
nakręcono z rozmachem i poszanowaniem dla detalu. Jest to film nie ku czci, lecz ku 
pamięci. Pokazuje prawdziwą historię lat 80 i powinien go obejrzeć każdy kto wtedy żył 
ku przypomnieniu i każdy, kto się o tych czasach uczy z książki do historii ku zrozumie-
niu! Według mojego odczucia jest to najlepsza polska produkcja filmowa ostatnich lat. 

 
E. Dąbrowska 
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„ Dzieci i młodzież to diamenty. 

Trud szlifowania tych diamentów –  

to praca rodziców, nauczycieli i wychowawców”. 

 
Drodzy Czytelnicy! 
       Kolejny numer gazetki, który oddajemy do Waszych rąk, wzbogacony jest o 
treści poświęcone problemom wychowania dzieci i młodzieży. „Z notatnika wycho-
wawcy” to cykl artykułów doświadczonego pedagoga, który pracuje z młodzieżą od 
ponad dwudziestu lat. Dzieląc się  spostrzeżeniami z pracy wychowawczej, sygnali-
zując problemy, uczulając na ewentualne zagrożenia, pomoże rodzicom w rozwiąza-
niu trudnych spraw i  stanie się sprzymierzeńcem w ich działaniach  wychowaw-
czych. 

 

             ROLA WYCHOWAWCZA RODZINY 
 

Czasy, w którym przyszło żyć współczesnej rodzinie, są odmienne od mi-
nionych epok. Świat początku XXI wieku jest pełen postępu, nowoczesności, ultra-
dźwięków, podczerwieni, atomów, wojen, nienawiści i miłości, wyobcowania, braku 
czasu, nieustannego pośpiechu, koniunkturalizmu. Niepewność, brak poczucia bez-
pieczeństwa, destabilizacja, przemoc, agresja wchodząca do domów przez środki 
przekazu, upadek autorytetów znajdują oczywiście odbicie w rodzinie. 

          Staje się ona zagrożona od wewnątrz przez niepewność, nieposzanowanie 
dozgonnej miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej, brak szacunku dla poczynają-
cego się życia, upadek świętości życia rodzinnego, zgorszenie dzieci.Wiele zagro-
żeń dla rodziny płynie z zewnątrz, rodząc obojętność, przemoc, przekłamanie treści, 
wolność bez odpowiedzialności. Tymczasem w rodzinie jest możliwość nie tylko 
rozwoju, kształtowania człowieka, przekazu wartości, ale przede wszystkim kształto-
wania sumienia, co umożliwia przetrwanie najtrudniejszych i najgorętszych cza-
sów.Nawet w najbiedniejszej rodzinie jest wiele niematerialnych wartości, którymi 
mogą obdarować się jej członkowie, a których nie można kupić za żadne pieniądze. 

 W rodzinie, przez właściwe wychowanie, naturalne 
dobro może być utwierdzane  

i rozwijane. Tu człowiek najłatwiej czuje i rozumie, że 
nie można posunąć się za daleko, z punktu widzenia 
własnego indywidualnego interesu, względem drugie-
go człowieka, w którego żyłach płynie ta sama krew. 
To poczucie więzi rodzinnych, w sprzyjających warun-
kach wychowawczych, w naturalny sposób rozszerza 
się na lokalną społeczność, naród, który jest rodziną 
rodzin, i całą ludzkość. Taką naturalną wspólnotą nie 
jest ani klasa szkolna, ani jakakolwiek organizacja 
społeczna. 

Kto nie ceni sobie przynależności do własnej 
rodziny, nie będzie cenił życia w żadnej wspólnocie. 
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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! 

Do liturgii wraca Alleluja, biel zastępuje fioletowy kolor ornatów, znów pojawiają się 
kwiaty, radosne pieśni. Pan zmartwychwstał! Wszystko śpiewa z radości, cała przy-
roda, piękno wystroju kościoła… ogłasza radość, że Pan zmartwychwstał, pokonał 

śmierć, pokonał grzech, smutek zamienił w radość, ożywił nadzieję. Życzymy wszystkim, aby Zmartwych-
wstały obdarzał serca swoim pokojem  
i nadzieją. Aby to doroczne świętowanie zmartwychwstania Pana przypominało, że nie ma się czego lękać, 
gdyż On jest tuż obok nas, bo zostawił siebie w Eucharystii. Niech radość płynąca ze zjednoczenia się w 
Komunii świętej ze Zmartwychwstałym przemienia każdy dzień i opromienia miłością Bożą.  

Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 

 

Pójdźcie wszystkie narody 

Wysławiać miłość Boga 

Jego święty majestat 

I dobroć niepojętą 

Jezus Słowo Wcielone 

By zbawić świat upadły 

Cierpiał za nas na krzyŜu 

I umarł w opuszczeniu 

Dnia trzeciego zmartwychwstał 

Zwycięzca zła i śmierci 

Odtąd Ŝyje na wieki 

I trwa w Kościele swoim 

 

Duchem prawdy i łaski 

Napełnia swoich wiernych 

Których w zdroju paschalnym 

Uwolnił z mocy grzechów 

Własnym Ciałem ich karmi 

By nie ustali w drodze 

W sercach Jemu posłusznych 

Roznieca Ŝar miłości 

Bogu w Trójcy Jednemu 

Niech będzie cześć i chwała 

Ojcu z Synem i Duchem  

Śpiewajmy Alleluja! 

 

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

GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNEGODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNEGODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNEGODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA 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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Bloch, Kazanie na górze 


