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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

VI�CTIS �O� VICTIS 

Obóz w Kozielsku, rok 1940. Młody Hen-
ryk Gorzechowski znalazł się w niewoli 
sowieckiej razem z Ojcem – Henrykiem 
Witoldem Gorzechowskim. Ojciec, bar-
dziej niż 19 -  letni syn, zdaje sobie spra-
wę z niebezpieczeństwa sytuacji, w której 
się obydwaj znaleźli, martwi się o syna, o 
pozostawioną w okupowanym kraju żonę. 

28 lutego są urodziny Henryka, co można 
podarować rodzonemu dziecku w warun-
kach obozowych? Tylko to, co będzie je 
strzec i ochraniać w najtrudniejszej chwili. 
Henryk Gorzechowski, w największej 
tajemnicy, nocą, odrywa z pryczy desecz-
kę, maleńką – 12 centymetrów długą i 8 
szeroką i zaostrzonym na kamieniu gwoź-
dziem rysuje na niej, wzorując się na wła-
snym medaliku, otrzymanym niegdyś od 
matki, wizerunek Matki Boskiej Ostrob-
ramskiej. Pracuje w tajemnicy, długo i 
cierpliwie szlifuje powierzchnię deseczki 
kawałeczkami szkła z rozbitych okien 
cerkiewnych. Twarde drewno ustępuje 
pod pewną ręką żołnierską. Milimetr po 
milimetrze powstaje jeden z najpiękniej-
szych polskich wizerunków Matki Boskiej. 
W obozie nie ma nic, czym można by 
zabezpieczyć rysunek, więc Henryk Go-
rzechowski przypomina sobie, że koledzy 
lekarze mają nadmanganian potasu, jeśli leczy rany, zabezpiecza też drewno. Powleka de-
seczkę warstwą nadmanganianu potasu. Pamięta też, jak w jego rodzinnym domu stary 
stolarz pokrywał meble esencją herbacianą, nadając im piękny, ciepły kolor. Odmawia więc 
sobie drogocennej w warunkach obozowych herbaty i barwi stare drewno.Rankiem 28 lute-
go 1940 roku idzie do syna z życzeniami urodzinowymi. Po wielu latach Henryk Gorzechow-
ski junior tak wspominał ten dzień: 

„Odbyło się to bez słów, po prostu serdecznie się uściskaliśmy. Wtedy  po raz pierwszy zo-
baczyłem łzy w oczach Ojca. Później zrozumiałem, jak wielką symbolikę miało to wydarze-
nie. I ocalałem! Wraz ze mną, mimo licznych rewizji, ocalała płaskorzeźba. 

Wkrótce potem – w kwietniu na apelu wywołano osoby przewidziane do transportu. 
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Wt.-Sob. 1-5   1800 msze św. 

Pi. 4  I PIĄTEK 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 6 XXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. DOŻYNKI 

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św.  

Wt. 8  ŚWIĘTO NARODZE-
NIE NMP 

1800 msza św.  

Nd. 13 XXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,   

1130 msza św. POŚWIĘCENIE 
ZIARNA SIEWNEGO 

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św.  

Po. 14  ŚWIĘTO PODWYŻ-
SZENIA KRZYŻA ŚW. 

1800 msza św.  

Nd. 20 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św. poświęcenie 
kopii Matki Boskiej Koziel-
skiej 

Po.-Sob. 21-26   1800 msze św.  

Po. 21  ŚWIĘTO ŚW. MATE-
USZA APOSTOŁA I 

EWANGELISTY 

1800 msza św.  

Nd. 27 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚCI KU 
CZCI ŚW. STANISŁA-

WA KOSTKI 

930 msza św., poświęcenie 
tornistrów uczniów I klasy 

1130 msza św.  

Po.-Śr. 28-30   1800 msze św.  

W I piątek W I piątek W I piątek W I piątek ----    każdego miesiąca będziemy modlić się o podczas nabożeństwa o godz. 1700 w inten-
cji kapłanów w ramach ROKU KAPŁAŃSKIEGO.  

8 września 8 września 8 września 8 września ----    Święto Narodzenia NMP, ale poświęcenie ziarna siewnego odbędzie się w niedzielę 
13 września o godz. 1130    

20 września 20 września 20 września 20 września - modlitwa w intencji pomordowanych w Wschodzie w latach 1939-1956.     

27 września 27 września 27 września 27 września ----    poświęcenie tornistrów uczniów I klasy. Prosiłbym rodziców uczniów, którzy nie 
uczęszczają do SP im. C. Hińca w Rogozinie o podanie imienia i nazwiska swoich dzieci celem 
przygotowania odpowiedniego dyplomu.   



 

 

                                                            3 

Pokoloruj 

Czy wiecie że:  

Uczniowie, studenci i nauczyciele mają kilku Patronów należą do nich miedzy innymi:  

 

Papież Grzegorz I zwany  Wielki – oprócz tego, że jest opiekunem uczniów studentów i 

nauczycieli swoją piecze sprawuje także nad Anglią, chórami szkolnymi, piosenkarzami i 

muzykantami. Urodził się około roku 540 w Rzymie. Początkowo nie zamierzał oddawać 

się służbie Kościołowi. Otrzymał staranne wykształcenie, znał łacinę oraz grekę oraz po-

siadał wiedze z zakresu prawa. Około 575 roku objął stanowisko prefekta Rzymu czyli zo-

stał wyższym urzędnikiem w służbie cywilnej.   Jednak po śmierci ojca porzucił życie 

świeckie i wstąpił do Zakonu Świętego Benedykta. We własnym domu założył klasztor 

według reguły benedyktyńskiej. Także w swoich dobrach na Sycylii ufundował sześć klasz-

torów. Świecenia kapłańskie przyjął z rąk papieża Pelagiusza II, który w roku 581 uczynił 

go nuncjuszem w Konstantynopolu gdzie przebywał do roku 586.               cd. na stronie 4 
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          Po powrocie do Rzymu powrócił Grzegorz do życia zakonnego. Po śmierci pa-

pieża Pelagiusza w 590 roku wszyscy duchowni i świeccy jednogłośnie wybrali go papie-

żem. Mimo początkowej niechęci wobec nieugiętej postawy swoich wyborców Grzegorz 

uległ i 3 września 590 r przyjął sakrę papieską. Jak podają jego biografowie, mimo nie 

najlepszego zdrowia rządził mężnie i wytrwale, starając się o podniesienie znaczenia 

Kościoła i jego reorganizację. Strzegł pilnie niezawisłości Kościoła od władzy świeckiej, a 

od Longobardów wyniszczających Italię uzyskał zawieszenie broni. Przeprowadził też 

szereg reform w liturgii. Zmarł 12 marca 604 roku. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę 

literacką, która wywarła wielki wpływ na kształtowanie się myśli chrześcijańskiej w Euro-

pie. Św. Grzegorz zapoczątkował tradycję tzw. "mszy gregoriańskich". Jak głosi podanie, 

kiedy umierał jeden ze współbraci zakonnych, znany z wielkiej chciwości, Grzegorz prze-

strzegł go, że pieniądze zgromadzone przez niego będą mu na zgubę. Ten słysząc te 

słowa uląkł się, rozdał pieniądze i czynił pokutę, wkrótce też zmarł, a św. Grzegorz kazał 

odprawić za jego duszę 30 Mszy Św. przez 30 następujących po sobie dni. W trzydzie-

stym dniu zakonnikowi odprawiającemu te msze ukazał się ów grzesznik i oznajmił, że 

dzięki tym mszom jego dusza została wybawiona z czyśćca. 

Józef Kalasancjusz, Józef Kalasanty prawdziwe nazwisko to  José de Calasanz, zna-

ny również pod zakonnym imieniem Josephus a Matre Dei. Było on  hiszpański duchow-

ny katolicki, założyciel zakonu pijarów, reformatorem  oświaty, uznawany przez Kościół 

katolicki za świętego.Ten patron uczniów i studentów  urodził się 11 września 1557 na 

zamku Calasanz koło Peralta de la Sal, Aragonia. Po nauce u trynitarzy w mieście Esta-

dilla zaczął studiować prawo i filozofię na uniwersytecie w Lerida. Kontynuował naukę w 

Walencji i Alcala de Henares. . Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1583, stając się 

sekretarzem biskupa Kacpra de la Figuera. W 1592 wyruszył do Rzymu, gdzie nastąpiła 

jego duchowa przemiana. Na Zatybrzu spotkał pochodzące z biednych rodzin dzieci, 

odrzucone na margines społeczeństwa. W 1597 w zakrystii kościoła św. Doroty otworzył 

pierwszą w Europie szkołę publiczną. Uczęszczały do niej zarówno dzieci biedne, jak i te 

pochodzące z bogatych rodzin. Rozrastała się cała wspólnota, zbierająca fundusze na 

prowadzenie szkoły. W końcu Kalasancjusz postanowił założyć wspólnotę zakonną pod 

nazwą Zakonu Szkół Pobożnych. Dzieło rozwijało się szybko. Zakładano szkoły w całej 

Italii, na Sycylii, w Hiszpanii i w Polsce. W wyniku niewyjaśnionej do dziś wizytacji apo-

stolskiej w 1646 zakon zamknięto. Kalasancjusz wprowadził całkowicie rewolucyjny sys-

tem nauki. Opierał się na twierdzeniu, iż uczeń posiada swoją godność. Zakazał stosowa-

nia kar cielesnych, twierdził, że nauczyciele powinni zachęcać uczniów do zdobywania 

wiedzy. Oparł naukę na okazywaniu uczniom serca i cierpliwości zamiast przymusu.   

Jozef Kalasnacjusz zmarł 24 sierpnia 1648; osiem lat później zakon odrodził się na nowo. 

W roku 1748 został beatyfikowany, a następnie kanonizowany. Kanonizacji dokonał Pa-

pież Klemens XIII w 1767 roku. W 1948 roku Papież  Pius XII ogłosił go "Patronem chrze-

ścijańskich szkół podstawowych na całym świecie". 
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Bajka nie bajka…  

Zwyczajny gest 

Pewnego dnia Mark, wracając ze szkoły, zauważył chłopca, który potykając się sie, upu-

ścił wszystko, co taszczył ze sobą - sterty książek, dwa swetry, kij baseballowy, rękawice 

i mały kieszonkowy magnetofon. Podszedł do niego i pomógł pozbieracć rozrzucone 

szpargały, a ponieważ, jak sie okazało, szli w tym samym kierunku, pomógł chłopakowi 

nieść cześć bagażu. Po drodze Mark dowiedział się sie o nim nieco - miął na imię Bill, 

kochał gry telewizyjne, baseball i historie, miewał spore kłopoty z kilkoma innymi przed-

miotami i na dokładkę właśnie rozstał sie ze swoja dziewczyna. Dotarli do domu Billa, 

który zaprosił Marka do środka na cole. Spędzili popołudnie razem, oglądając telewizje, 

zaśmiewając się z tego i owego i gawędząc. W końcu Mark wrócił do siebie. Widywali sie 

od czasu do czasu w szkole, raz czy dwa zjedli razem lunch. Potem obaj "wyładowali" w 

tej samej szkole średniej, lecz spotykali sie raczej sporadycznie. Nareszcie nadszedł 

ostatni dzień nauki. Trzy tygodnie przed rozdaniem świadectw Bill poprosił Marka o chwi-

le rozmowy. Zapytał go, czy pamięta tamten dzień sprzed lat, kiedy spotkali sie po raz 

pierwszy.- Zastanawiałeś sie kiedyś może, dlaczego targałem wtedy ze sobą do domu 

tyle rzeczy? Widzisz, opróżniłem swoja szafkę, ponieważ nie chciałem zostawiać po so-

bie bałaganu. Zabrałem mamie trochę tabletek nasennych... Chciałem popełnić samobój-

stwo, lecz gdy spędziliśmy trochę czasu razem, rozmawiając i śmiejąc sie, zdąłem sobie 

sprawę, ze gdybym sie zabił, ominęłyby mnie te chwile; te i tyle innych, które miały na-

dejść. Gdy pomogłeś mi pozbierać książki tamtego dnia, tak naprawdę zrobiłeś o wiele 

MODLITWA UCZ�IA  

 

Panie Jezu, Ty wiesz, jak ciężką pracą jest nauka, wiesz, jak trudno jest rano wstać i iść 

do szkoły bez względu na pogodę. I jeszcze trzeba tam uważać i słuchać co mówią na-

uczyciele. Często też są testy. A jak trzeba pilnować wyobraźni, by nie bujała w obłokach 

- Ty też to wiesz. A w domu, Panie Jezu, nie jest łatwo zrezygnować z oglądania telewizji 

i używania komputera. Ale nie chcę, żeby rzeczy mną rządziły. Daj mi siłę, by oprzeć się 

pokusom i móc spokojnie odrabiać lekcje. Ciężko jest zdobywać wiedzę, ale dzięki Ci, 

Panie Jezu, za to, że mogę rozwijać umiejętności, które są Twymi darami. Dzięki Ci za 

moich nauczycieli, za moich kolegów, tych dobrych i tych, którzy są dla mnie mniej mili. 

Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji - miło jest później dostać dobre stopnie. Nauka to mój 

obowiązek, to moje z Tobą budowanie świata. Proszę Cię, Panie Jezu, o dar mądrości i 

umiejętności rozwijania zdolności. I nie pozwól mi być obojętnym wobec trudności kole-

gów i koleżanek.  
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                  cz.3                           
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c.d. W następnym numerze 
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cd. ze strony 1.  

          „Wyczytano: Gorzechowski Gienryk Gienrykowicz. Spytałem:  ojciec czy syn? 
Przez chwilę panowała cisza, potem usłyszałem: wsio rawno. Dawaj – otiec. Moje proś-
by, abym mógł jechać z Ojcem nie zdały się na nic. Ojciec zdążył powiedzieć: W razie 
czego opiekuj się Matką. Tak, jak gdyby miał przeczucie. Ja wtedy nie zdawałem sobie 
sprawy, że słowa enkawudzisty: wsio rawno. Dawaj otiec – oznaczały dla mnie życie, a 
dla Ojca okrutną śmierć.” 

Następnego dnia - 27 kwietnia 1940 roku Henryk Gorzechowski senior już nie żył. Został 
zamordowany strzałem w tył głowy przez oprawców z NKWD, podobnie jak tysiące in-
nych polskich oficerów. 

Młody Henryk Gorzechowski został wywieziony z obozu w Kozielsku w maju 1940 roku 
do Griazowca. Towarzyszyła mu Matka Boska wyrzeźbiona przez ojca. Po układzie Si-
korski – Majski Henryk Gorzechowski junior wydostał się z niewoli sowieckiej i zgłosił do 
służby w marynarce. Pływał na jednostce brytyjskiej w słynnych konwojach do Murmań-
ska na okręcie „Trynidad”. Okręt storpedowała niemiecka łódź podwodna. Dla większości 
marynarzy była to ostatnia chwila życia, ale Henryk jakimś cudem ocalał, chociaż został 
ciężko ranny. Zwolniony z marynarki na skutek utraty zdrowia nie dał jednak za wygraną. 
Wyprosił u polskich dowódców przydział do Polskich Sił Zbrojnych. W drugiej akcji bojo-
wej pocisk artyleryjski uderzył w stanowisko, którego bronił z dwoma kolegami. Ze skały, 
która ich osłaniała, został proch, ale żołnierze wyszli bez szwanku. Wtedy Henryk uwie-
rzył, że jego ojciec ubłagał Matkę Boską wyrzeźbioną na deseczce o szczególną opiekę 
nad synem. Nigdy się ze swoją relikwią nie rozstawał, całą wojnę nosił ją pod żołnierską 
bluzą.  

W Wielkiej Brytanii usłyszał niemiecki komunikat radiowy o odkryciu masowego grobu 
oficerów polskich w Katyniu. Podczas odczytywania listy ofiar z przerażeniem wysłuchał: 
„Porucznik Henryk Witold Gorzechowski... zaszyte w kołnierzu dwie fotografie, słabo czy-
telne oraz Krzyż Virtuti Militari.”Wszystko się zgadzało – młody Gorzechowski sam zaszył 
ojcu w kołnierzu fotografie i Krzyż Virtuti Militari, gdy w obozie rozeszły się pogłoski o 
likwidacji obozu, a zatem ojciec został zamordowany. Po wojnie Henryk Gorzechowski – 
junior wrócił do rodzinnej Gdyni, miał szczęście żyć w ojczyźnie, założył rodzinę, docze-
kał się syna i wnuków.  

Zmarł w 1989 roku, ze swoją relikwią na piersi – symbolem miłości ojcowskiej, ojcowskie-
go poświęcenia i znakiem miłosierdzia Matki Bożej, która wysłuchała ojcowskiej proś-
by.Po śmierci ojca wnuk Henryka Witolda Gorzechowskiego – autora rzeźby – podarował 
relikwię rodzinną Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Cudowny wizerunek umiesz-
czono w ołtarzu Kaplicy Katyńskiej. Patrzy z niego na modlących się wiernych delikatna i 
smutna, pełna troski o swoich żołnierzy z obozu w Kozielsku – Matka Boża. Przymknęła 
oczy, jakby skupiła wszystkie siły na pomocy umierającym i na ochronie najmłodszych, 
których trzeba za wszelką cenę ocalić – dla Polski i dla przyszłego życia. Kopię Matki 
Bożej Kozielskiej w dziesięciokrotnym powiększeniu otrzymała w darze Parafia Św. Fau-
styny w Rogozinie. 

Mieszkańcom Płocka i Rogozina postać Henryka Witolda Gorzechowskiego nie jest obca. 
Służył jako bardzo młody oficer w 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, był uczestnikiem 
wojny obronnej Polski w 1920 roku i walczył w okolicach Rogozina. Był dzielnym żołnie-
rzem, znakomitym oficerem, a przede wszystkim kochającym ojcem, który w chwili naj-
cięższej próby ochronił syna i oddał życie za jego ocalenie. 
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Pielgrzymka do Lichenia 

Dnia 29 sierpnia udaliśmy się z pielgrzymką do Lichenia. Grupa liczyła 54 osób. Ser-
decznie powitano siostrę Konsolatę ze zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa. Li-
cheń – miejscowość oddalona ok. 10 km od Konina. W tej niewielkiej miejscowości znaj-
duje się Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski. Podczas jednego z obja-
wień w 1850 r. Maryja powiedziała: „Tu – do mego obrazu – przyjdą pielgrzymi z całej 
Polski i znajda pocieszenie w ciężkich swych strapieniach. Ja tu będę królowała memu 
narodowi na wieki. Będę uzdrawiać chore ciała i dusze. P Będzie tu wybudowany ku 
Mej czci wspaniały klasztorP” 

Dzisiaj sanktuarium odwiedza w ciągu roku ok. 500 tys. Pielgrzymów, a posługę kapłań-
ską od 1949 r. sprawuje Zgromadzenia Księży Marianów. Wybudowano tam rzeczywi-
ście największą świątynię w Polsce. Konsekrowana została 7 czerwca 1999 r. przez 
Jana Pawła II, który do zebranych podczas uroczystej mszy św. powiedział: „PBracia i 
Siostry, dziękuje Opatrzności Bożej, że na szlaku mojej pielgrzymki do Ojczyzny jest 
właśnie sanktuarium, że mogę dokonać poświęcenia nowej świątyni ku czci Bożej Ro-
dzicielki. Mogę patrzeć z podziwem na tę ogromna budowle, która w swoim rozmachem 
architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna.” W 2000 r. w Roku 
Jubileuszowym Episkopat Polski uznał świątynię licheńską, jako Wotum Kościoła Kato-
lickiego w Polsce. 

Pielgrzymi z Rogozina uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez Kustosza Seniora 
ks. Eugeniusza Makulskiego. Następnie zwiedziliśmy kościół św. Doroty, Golgotę, cały 
szereg pomników, kaplic. Wędrowaliśmy także po lesie, w którym 15 sierpnia 1850 r. 
ukazała się Matka Boża ze swoim przesłaniem. 

W godzinach wieczornych powróciliśmy do Rogozina. Pielgrzymka była bardzo udana, 
ubogaciła nas duchowo. Licheń to szczególne miejsce, gdzie niebo dotyka ziemi, to 
miejsce, gdzie łzy wzruszenia płyną i słów brak, aby wyrazić podziw i wdzięczność Do-
bremu Bogu. 

E. K. 
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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  

Koło Gospodyń Wiejskich - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1600  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w dzień powszedni po każdej Mszy św. (ok. 1830) 

Tel. plebania - 024/264 45 58, 507 11 95 11 

siostry -  024/265 62 59. 
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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 

Minęły wakacje, spotykamy się ponownie, wypoczęci, opaleni,  
z nowymi siłami do pracy, nauki. Piękna idea urlopu na którym 
chcemy wypocząć, odstresować się, nabrać dystansu do różnych 

spraw. Urlop się kończy a my wracamy do tego co zostawiliśmy i nie widzimy żadnych 
oznak poprawy na lepsze i po krótkim odstępie czasu znów czujemy przemęczenie, nie-
chęć i marzymy o kolejnym odpoczynku. Może to wina otoczenia, a może jednak problem 
tkwi w nas samych, w naszym nastawieniu na druga osobę. Aby lepszy był każdy dzień 
wystarczy przecież tak mało, małe „dziękuję”, uśmiech do drugiego, wyjście ze swego 
ego i okazanie innemu życzliwości, gestu pomocy, trochę więcej wdzięczności względem 
człowieka i względem Boga, od którego mamy tyle dobra wokoło, od którego doznajemy 
tyle łask. A świat, nasz maleńki świat mimo przeciwności będzie lepszy, bo ożywiony 
miłością. Życzymy wszystkim ,aby Maryja pomagała każdemu w okazywaniu dobroci 
serca.  

Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 

Jak wysłowić wdzięczność mą za tysiące łask 

Jak okazać miłość mą 

Mój BoŜe, proszę wskaŜ mi jak 

Okazać miłość mą… 
 

Za ciepło, słońce, światło gwiazd 

Ciemną noc i jasne dni 

Przyjm moich oczu wdzięczny blask- 

Mój BoŜe dzięki Ci… 
 

Za poszum lasu, kwiatów woń, 

ZboŜa łan co złotem lśni 

Ku Tobie, Panie, wznoszę dłoń- 

Mój BoŜe dzięki Ci… 
 

Za błękit nieba, ptaków śpiew, 

Morza toń i szelest trzcin, 

Za uśmiech szczęścia wiosny wiew- 

mój BoŜe dzięki Ci… 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:OO DO KOŚI-ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:OO DO KOŚI-ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:OO DO KOŚI-ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:OO DO KOŚI-
COŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOZEŃSTWO COŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOZEŃSTWO COŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOZEŃSTWO COŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE NABOZEŃSTWO     

DO KRWI CHRYSTUSADO KRWI CHRYSTUSADO KRWI CHRYSTUSADO KRWI CHRYSTUSA    

KKKKażdego pragnącego śpiewać ażdego pragnącego śpiewać ażdego pragnącego śpiewać ażdego pragnącego śpiewać     

na chwałę Bożą zapraszamy na chwałę Bożą zapraszamy na chwałę Bożą zapraszamy na chwałę Bożą zapraszamy     

do scholi parafialnej.do scholi parafialnej.do scholi parafialnej.do scholi parafialnej.    
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OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu wrześniu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam miesz-
kańców: 
- Boryszewa Stare na 12 września na godz. 1900 

- Stróżewko od Państwa Janiaków do Klimka M. na 19 września na godz. 1900 

- Stróżewko od Państwa Siedlewskich do Plewińskich na 26 września na godz. 1900 

- Stróżewko tzw. środek na 3 października na godz. 1900 

- Stróżewko osiedle „Polski Dom” na 10 października na 1900  

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości zatrosz-
czyła się o kwiaty, które prosiłbym aby w piątek lub sobotę dostarczyć do kościoła.  
Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie 
się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

Do naszej parafii poprzez chrzest zostali włączeni: Maciej Jóżwiak, Julia Kisio, Ma-
ria Fuz, Aurora Alicja Grochowska, Oliwia Rolska. 

Z naszej wspólnoty odeszła Krajewska Halina.  
Pamiętajmy o tych osobach w swoich prywatnych modlitwach.  

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 

DRODZY PARAFIANIE  

Pragnąłbym serdecznie podziękować p. M. Pabianowi za pomoc w zamocowaniu 
lichtarza pod  świecę chrzcielną. Przepraszam, że nie podziękowałem Panu w 
ostatnim numerze „Wiadomości Parafialnych”. 

20 września o godz. 1130 podczas mszy św. będziemy się modlić w intencji zamor-
dowanych mieszkańców naszej parafii na wschodnich rubieżach w latach 1939-
1956. Uroczyście poświęcimy kopię Matki Boskiej Kozielskiej. Gdyby ktoś z Państwa 
posiadał pamiątki rodzinne o tych osobach serdecznie proszę o kontakt ze mną.  

We wrześniu proszę rodziców dzieci komunijnych i kandydatów do bierzmowania o 
odbiór kart informacyjnych (zakrystia/kancelaria). W październiku rozpoczniemy co-
roczne miesięczne spotkania. Bardzo proszę o poważne potraktowanie naszych spo-
tkań i aktywny udział w nich. Kandydaci do bierzmowania otrzymują oprócz karty 
informacyjnej także indeks.   

Proboszcz  


