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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Ś W I Ę T O  P A R A F I IŚ W I Ę T O  P A R A F I IŚ W I Ę T O  P A R A F I IŚ W I Ę T O  P A R A F I I    

 29 czerwca minie czwarta rocznica konsekracji kościoła i powołania Na-
szej Parafii. Miniony, kolejny rok był okres dalszego budowania i tworzenia Na-
szej Wspólnoty. Aktywnie działało Koło Żywego Różańca. 20 kobiet z naszej 
parafii modli się codziennie w różnych intencjach. Niekiedy tak odległych np. o 
pokój w Afganistanie,  o Boże błogosławieństwo dla papieża Benedykta XVI, ale 
także i za nas, za dzieci przystępujące do I komunii św., za dzieci z Naszej 
Szkoły Podstawowej wypoczywające na wakacjach itp. Koło ministrantów, biblij-
no-liturgiczne, a także chór powiększył się o kolejnych członków. Cieszę się, że 
nasze zaangażowanie i aktywność wzrastają. Czujemy, że aktywnie działając i 
wspierając różne koła, to czas poświęcony,  ofiarowany dla innych, jest czasem 
przeznaczonym na rzecz Naszej Parafii. Nasza Parafia - Nasze Dobro. Aktywnie 
włączyły się działalność naszej Parafii Siostry. Prężnie działają Koło Misyjne i 
Schola. Dziewczęta i chłopcy podczas popołudniowych spotkań wspólnie z Sio-
strami modlą się, przygotowują śpiew do niedzielnej liturgii. Tworzą nowy „kolor” 
radosny liturgii .  

 We wnętrzu naszej świątyni 26 czerwca zobaczymy piękne nowe obrazy: 
Jezus w Emaus, Męczennik abp J. Nowowiejski i Męczennik bp L. Wetmański, 
namalowane przez płockiego malarza  pana Stanisława Płuciennika. Ufundowa-
nych przez naszych parafian. Ufam, że kolejny tryptyk w ciągu roku zobaczymy 
w naszej świątyni. Wiele innych projektów jest zaplanowanych i sukcesywnie 
przy wydatnej pomocy Parafian będzie realizowanych. Wsparcie, którego Pań-
stwo udzielacie parafii jest bardzo potrzebne. Niedzielne tace i dobrowolne co-
miesięczne składki (10 zł) pozwalają realizować nasze plany. (protokół nr 2 z 
posiedzenia Rady Gospodarczej).  

 Ufam, że orędownictwo naszej Patronki - św. Faustyny, zaangażowanie 
wielu parafian pozwoli nam wspólnie budować dalej i tworzyć Nasza Parafię.  W 
swoich modlitwach zawsze pamiętam o wszystkich, którzy tworzą naszą wspól-
notę oraz wszystkich mieszkańcach Rogozina, Starego Boryszewa, Stróżewka i 
Otolina. Za ludzką życzliwość, ofiarność i czas poświęcony na rzecz naszej 
wspólnoty z całego serce dziękuję. BÓG ZAPŁAĆ.  

 Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystej mszy św. w dniu 26 
czerwca br. o godz. 1800 w intencji naszej Parafii. Święto Parafii to także czas 
podziękowania ludziom, najbardziej zaangażowanym w dzieło budowy świątyni. 
Chciałbym z przedstawicielami naszych rad parafialnych zasłużonym BUDOW-
NICZYM naszego kościoła wręczyć nowe parafialne odznaczenia BŁĘKITNĄ 
RÓŻĘ SIOSTRY FAUSTYNY.  

Ks. dr Janusz Wiśniewski 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Cz.-
Sob.. 

1-3   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 wizyta u chorych 

1700 spowiedź  

1800 msza św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 4 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa  

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 11 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Nd. 18 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo  
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 19-24      1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Nd. 

  

25 XVII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 26-31   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

 25 lipca /niedziela/ podczas każdej mszy św. poświęcenie pojazdów z okolicznościo-
wą modlitwą za wszystkich kierowców 

Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna jest po każdej mszy św. w dzień powszedni 

Numery telefonów: plebania - 024/264 45 58, 507119511; siostry -  024/265 62 59. 
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Pokoloruj rysunek 

OGŁOSZENIA 

 Przed kilku laty była sobie fabryka, która produkowała misie. Każdy z nich 
był inny, ale każdy tak samo śliczny i milutki. Małe dzieci uwielbiały te misie, ro-
dzice kupowali im je na urodziny, imieniny i Gwiazdkę. Każde dziecko od razu 
umiało pokochać swojego misia i uważało go za swojego największego przyjacie-
la. Tylko jeden misio był nieudany. Został uszyty z samych resztek materiału. Miał 
jedno uszko różowe, drugie zielone, tułów w kwiatki, nóżki w kratkę. Nosek za-
miast czarnego wyszedł niebieski, a oczy, robione już z ostatnich skrawków, były 
żółte. Misio ten był bardzo miły w dotyku. Cieplutki i aksamitny, ale nikt tego nie 
widział, bo nikt nawet nie brał go do ręki. Biedny Brzydki Misio widział, jak jego 
koledzy szybko opuszczają sklepowe półki i trafiają do wesołych, uśmiechniętych 
dzieci, które bardzo je kochają. Sam stał samotny, już troszkę zakurzony i myślał 
sobie: /c.d. na stronie 4/. 

Bajka nie BajkaBajka nie BajkaBajka nie BajkaBajka nie Bajka    
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To nic, że mnie nikt nie chce. Najważniejsze, że moi koledzy trafiają w dobre 

ręce. Minęła kolejna Gwiazdka i misia nadal nikt nie kupował, aż pewnego 

dnia do sklepu weszła mała, może sześcioletnia dziewczynka. Miała na nosie 

ciemne okulary, chociaż tego dnia wcale nie było słońca, a w rączce białą, 

plastikową laseczkę, chociaż wcale nie była staruszką. Weszła do sklepu ze 

swoją mamą. Poprosiły o misie. Dziewczynka była niewidoma. Nic nie widzia-

ła. Nie znała ani kolorów, ani nigdy nie widziała tęczy, nie umiała sobie wy-

obrazić lecących w powietrzu ptaków, ale za to wszystko umiała zobaczyć 

rączkami. Wzięła do rączki najpierw bielusieńkiego misia. Najładniejszego ze 

wszystkich. Pomacała jego odstające uszka, dotknęła łebka ; I wzięła następ-

nego, szarego. Ten też nie przypadł jej do gustu, bo miał troszkę ostre zakoń-

czenia łapek. Na samym końcu ekspedientka położyła Brzydkiego Misia, bo i 

tak nie liczyła, że kiedyś ktoś go kupi.- To ten mamusiu! - krzyknęła głośno 

dziewczynka - To jest mój misio. Mój piękny kochany misiaczek - i z całej siły 

go przytuliła, a potem pocałowała w brzydki, niebieski nosek. Od tej pory 

dziewczynka i misio nie rozstawali się nigdy. Na leżakowaniu spali pod jedną 

kołderką, u dentysty dziewczynka ściskała jego łapki, a kiedy trudno jej było 

coś zrobić, zawsze pytała o radę swojego przyjaciela. Inne dzieci śmiały się, 

kiedy widziały, jakiego brzydala ze sobą nosi.  

Ale dziewczynka każdemu proponowała, żeby wziął misia do ręki. I wtedy 

działo się coś dziwnego. Przestawał wydawać się brzydki. Wszystkie dzieci 

zazdrościły dziewczynce. Pytały ją często skąd wiedziała, że ten misio jest 

taki cudowny, tak kochany. Przecież nie mogła tego zobaczyć, bo jest niewi-

doma. A ona zawsze im odpowiadała:  

- Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 
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Dekalog kierowcy 

Papieska Rada Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych ogłosiła bezpre-

cedensową instrukcję zawierającą „dekalog kierowcy”. Dotyczy on właści-

wego zachowania za kółkiem.  

  Patologie za kierownicą takie jak instynkt panowania nie tylko nad pojaz-
dem, ale nad drogą i innymi jej użytkownikami, prowadzą do wielu tragicznych 
wypadków. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co i jak dzieje się na na-
szych drogach i powinniśmy działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa – mówi 
ks. Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, który brał udział w przygoto-
waniu „dekalogu kierowcy”. 

 Stosunkowo dużo miejsca poświęcono w dokumencie psychologii kierow-
cy, m.in. „ubóstwieniu” własnego samochodu czy instynktowi panowania nad 
drogą i innymi jej użytkownikami, który prowadzi do takich zachowań, jak nie-
uprzejmość, obraźliwe gesty, obelgi, przekleństwa, utrata poczucia odpowie-
dzialności, rozmyślne łamanie przepisów kodeksu drogowego. 

 „Prowadzenie samochodu sprawia, że dochodzą do głosu podświadome 
skłonności, które zwykle, gdy nie jest się na drodze, udaje się kontrolować. Za 
kierownicą natomiast niezrównoważenia te ujawniają się, prowadząc do regresu 
i prymitywnych form zachowania” - podkreśla instrukcja.  

Dekalog kierowcy:  

I. Nie zabijaj.  

II. Niech droga będzie dla ciebie narzędziem jednoczącym osoby, a nie śmiertel-
nym niebezpieczeństwem.  

III. Niech uprzejmość, poprawność i ostrożność pomogą ci wyjść z nieprzewi-
dzianych sytuacji.  

IV. Okazuj miłosierdzie i pomagaj bliźniemu w potrzebie szczególnie gdy jest 
ofiarą wypadku drogowego.  

V. Niech samochód nie będzie dla ciebie przejawem władzy, panowania i okazją 
do grzechu.  

VI. Z miłością przekonuj młodych i nie tylko młodych do tego, aby nie zasiadali 
za kierownicą, gdy nie są w stanie.  

VII. Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych.  

VIII. Doprowadź do spotkania ofiary i agresora we właściwym momencie, ażeby 
mogli przeżyć wyzwalające doświadczenie przebaczenia.  

IX. Na drodze chroń słabszego.  

X. Poczuwaj się do odpowiedzialności za innych. ./c.d. strona 7./ 
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Protokół nr 2 z posiedzenia Parafialnej Rady Gospodarczej  

parafii p.w. św. Faustyny – Apostołki Bożego Miłosierdzia  

w Rogozinie w dniu 20 maja 2010 r.  

Porządek zebrania 

1. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu nr 1 z zebrania Rady Gospodarczej 
w dniu 23 czerwca 2009 r.  

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania 

3. Omówienie i podsumowanie inwestycji w roku 2009/2010  

4. Zaplanowanie inwestycji w podziale na krótkoterminowe /2010-2012/ oraz 
długoterminowe (2010/2020)  

5. Wybór projektów możliwych do realizacji pod względem finansowym i 
przewidywany termin realizacji  

6. Wolne wnioski.  

Przebieg zebrania: 

Ad. 1. Na wstępie prowadzący zebranie ks. proboszcz powitał zebranych. Ze-
branie rozpoczęto wspólną modlitwą. Sekretarz Rady p. K. Sepioło odczytała 
protokół nr 1 z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2009. Nikt nie zgłosił uwag do 
protokołu.  

Ad. 2. Prowadzący zebranie zapoznał Radę Gospodarczą z proponowanym po-
rządkiem zebrania. Porządek spotkania został przyjęty.  

Ad. 3. Ks. proboszcz podsumował zakres zrealizowanych inwestycji w latach 
2009/2010: 

- ogrzewanie, – 19 500 PLN 

- nowe przewody elektryczne wewnątrz kościoła i wymiana bezpieczników – 1 
000 PLN 

- doprowadzenie nowych przewodów zewnętrznych od skrzynki zewnętrznej do 
kościoła – 900 PLN 

Całość inwestycji – 21 400 PLN 

- ogrodzenie od strony ul. Słonecznej – 19 500 PLN całkowity koszt/ 

- szafa do zakrystii na stroje liturgiczne, sprzęt – 4 600 PLN 

Łącznie wszystkie inwestycje – 45 500 PLN 

Parafia nie posiada obecnie żadnych długów.  

 Ad. 4. Planowane inwestycje krótkoterminowe:  

- założenie księgi notarialnej (koszt 4 000 PLN) 

- dobudowanie dwóch ścian zgodnych z projektem architektonicznym (koszt ok. 
2 000 PLN), 

- nowe organy firmy VISCONT CL2 (koszt ok. 30 000 PLN), c.d. s. 7. 
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- zakończenie ogrodzenia (brama – koszt ok. 6 000 PLN),  

- przebudowa prezbiterium (brak kosztorysu),  

- drzwi oddzielające zakrystie od kościoła – 2 sztuki (brak kosztorysu),  

- wykładzina ocieplająca ławki (koszt ok. 5 000 PLN).  

Planowane inwestycje długoterminowe: 

- budowa plebani wraz z salkami katechetycznymi,  

- zakup ziemi pod cmentarz.  

Na zebranie został zaproszony ks. prof. H. Chamski. Jest to przyjaciel naszej 
parafii i specjalista w muzyce kościelnej. Ks. profesor zaprezentował i zapropo-
nował zakup organów włoskiej firmy VISCONT CL 2. Omówił możliwości i ja-
kość instrumentu. Są to elektroniczne organy, nie wymagają kosztownej kon-
serwacji, mało awaryjne. Zdanie ks. prof. ich zakup będzie najbardziej korzyst-
nym i najlepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym dla naszej para-
fii.  

Ad. 5. Rada Gospodarcza podjęła decyzje o zakupie nowych organów. Ustalo-
no jednak zorganizować specjalne konto na ten cel, gdzie będę gromadzone 
środki finansowe: ofiary od parafian oraz jedna, wcześniej ogłoszona, niedziel-
na tace w każdym miesiącu.  

Ad. 6. Na tym zebranie zakończono.  

Protokołowała  

K. Sepioło 

c.d. ze strony 5. 

Mniej oficjalnym sposobem walki o bezpieczeństwo na drogach był wydany w 
2005 r. przez księdza Roberta Jakubowskiego wykaz pieśni, jakie należy śpie-
wać podczas jazdy samochodem, gdy rozwija się następujące prędkości:  

80 km/h – „Pobłogosław, Jezu, drogi” 

90 km/h – „To szczęśliwy dzieńX” 

100 km/h – „Cóż Ci, Jezu, damyX” 

110 km/h – „Ojcze, Ty kochasz mnieX” 

120 km/h – „Liczę na Ciebie, OjczeX” 

130 km/h – „Panie, przebacz namX” 

140 km/h – „Zbliżam się w pokorzeX” 

150 km/h – „Być bliżej Ciebie chcęX” 

160 km/h – „Pan Jezus już się zbliżaX” 

170 km/h – „U drzwi Twoich stoję, PanieX” 

180 km/h – „Jezus jest tuX” 

200 km/h – „Witam Cię, OjczeX” 

220 km/h – „Anielski orszak niech Twą duszę przyjmieX” 
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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!    
  

 

    W miesiącu lipcu pochylamy się w sposób szcze
    gólny nad tajemnicą Krwi Pana Jezusa. I chociaż 
    krew nie jednokrotnie kojarzy nam się z bólem i 
    cierpieniem, to przecież bez niej nie ma życia. 

Dlaczego w sposób szczególny pragniemy mówić o Krwi  Pana Jezusa? 
Ponieważ jest ona wyrazem Jego bezinteresownej miłości do każdego 
człowieka.  

Św. Joanna Beretta Molla poświęciła swo-
je życie dla ratowania życia swojego 
dziecka, św. Maksymilian poświęcił życie 
dla ratowania życia współwięźnia, cóż 
więc nowatorskiego jest w oddaniu życia 
przez Jezusa? Otóż Jezus oddał swoje 
życie dla mnie i dla Ciebie. Przelał swoją 
Krew nie tylko za krewnych, przyjaciół, 
ludzi miłych i sympatycznych. Oddał swoje 
życie dla każdego z nas, abyśmy kiedyś to 
życie mogli osiągnąć w pełni, w wieczno-
ści. 

„Miłość, którą mi Jezus okazuje, dając 
swoją Krew, płynie z Jego serca. Mogę żyć, gdyż Bóg ma dla mnie 
serce. Bóg ma serce dla nas! Z tego serca płynie Jego Miłość, nio-
sąc nam życie. Podziękujmy za to. Po prostu podziękujmy- a może 
Jego przykład skłoni nas, abyśmy i my sobie nawzajem to samo 
czynili- dawali krew?” (H. Arens). 

Moje nadzieje złoŜyłam w Ranach Jezusa i Jego Krwi; nie pragnę ni-
czego innego, jak tylko spełniać Jego Najświętszą Wolę. 

Św. Maria De Mattias 
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Protokół nr 1 z posiedzenia Parafialnej Rady Gospodarczej parafii  
p.w. św. Faustyny – Apostołki Bożego Miłosierdzia 

 z dnia 23 czerwca 2009 r.  

Porządek zebrania  

1. Przyjęcie porządku zebrania.  

2. Omówienie przedstawionego projektu statutu. 

3. Przyjęcie statutu Rady Gospodarczej. 

4. Powołanie sekretarza Rady Gospodarczej.  

5. Omówienie i przyjęcie wybranego projektu ogrzewania świątyni.  

6. Omówienie i wybranie ekonomicznie korzystnego projektu ogrodzenia świątyni.  

7. Omówienie i przyjęcie projektu drzwi wewnętrznych świątyni.  

8. Omówienie projektu ocieplenia ławek poprzez ułożenie wykładziny.  

9. Omówienie organów kościelnych.  

10. Wybór projektów możliwych do realizacji pod względem finansowym w latach 
2009/2010 

11. Wolne wnioski.  

Przebieg zebrania:  

Ad. 1. Na wstępie zebrania ks. J. Wiśniewski powitał wszystkich obecnych. 
Zebranie rozpoczęto wspólną modlitwa. Prowadzący zebranie przedstawił po-
rządek spotkania, który został zatwierdzony przez uczestników zebrania.  

Ad. 2. Ks. proboszcz odczytał projekt Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej. 
Statut w swojej treści określa charakter Rady, jej zadania, skład, procedurę 
powoływania, kadencję, harmonogram zebrań Rady.  

Ad. 3. Rada Gospodarcza zatwierdziła powyższy projekt Statutu. Statut wcho-
dzi w życie 30 czerwca 2009 r.  

Ad. 4. Rolę Sekretarza Rady na wniosek uczestników zebrania powierzono p. 
Katarzynie Sepioło. Pani Sepioło wyraziła zgodę.  

Ad. 5. Ks. proboszcz zapoznał Radę Gospodarczą z ofertą firmy Solart Drewart 
Energy, dotyczący montażu ogrzewania kościoła parafialnego reflektorami cie-
pła Solart z lampami Toshiba. Moc użytkowa promienników 55, 2 kWh. Całko-
wity koszt instalacji ogrzewania 30 558 PLN. Po przeanalizowaniu danych 
technicznych i finansowych Rada podjęła decyzję o przyjęciu zaproponowane-
go projektu. W celu zakupu promienników należy skontaktować się z firmą AM-
PER. Analizowano także propozycje ogrzewania świątyni przez firmę Went-
Bud o wartości 89 339 PLN. Ta propozycja została odrzucona we wstępnej 
fazie rozmów . 

Ad. 6. Ks. proboszcz przedstawił Radzie ofertę wykonania ogrodzenia terenu 
kościoła od strony ul. Słonecznej, złożoną przez firmę p. Sylwestra Szczutow-
skiego. Rada po analizie ofertę przyjęła do realizacji. C.d. s. 10. 
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Ad. 7. Prowadzący zebranie zaprezentował obecnym członkom Rady ofertę fir-
my Miad – System dotyczące wykonania drzwi wewnętrznych wraz z montażem. 
Drzwi oddzielałyby główne wejście do kościoła od wnętrz. Co pozwoliłoby na 
pozostawienie w okresie letnim otwartych drzwi głównych. Wartość oferty 
28 100 PLN + VAT. Rada Gospodarcza po dokonaniu oceny możliwości finan-
sowych podjęła decyzję o przełożeniu realizacji projektu do czasu pozyskania 
środków.  

Ad. 8. Ks. proboszcz poinformował zebranych o wnioskach parafian dotyczą-
cych konieczności ocieplenia ławek kościelnych poprzez ułożenie na siedzi-
skach gąbki obszytej materiałem obiciowym. Rada Gospodarcza po długiej dys-
kusji podjęła decyzje o realizacji tego projektu w późniejszym terminie.  

Ad. 9. W tym punkcie zebrania prowadzący spotkanie poinformował obecnych o 
konieczności zakupu nowych organów do kościoła, gdyż obecnie używane są 
niedostowane do wielkości i rodzaju akustyki pomieszczenia. Jak również ze 
względu na zużycie poszczególnych elementów instrumentu. Koszt remontu 
byłby nieopłacalny. Podjęto decyzję o gromadzeniu środków na ten cel.  

Ad. 10. W tym punkcie zebrania ks. proboszcz zaproponował dyskusję o możli-
wości pobudowania plebani i domu parafialnego. Uznano, że istnieje pilna ko-
niecznośc budowy plebani, jak również domu parafialnego, który pozwoliłby na 
zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz na różnego rodzaju 
spotkania kół parafialnych /Koło Misyjne, schola, grupa ministrantów, chór/, uro-
czystości religijnych /jubileusze małżeństw, spotkanie opłatkowe i wielkanocne,  
Dożynki Parafialne itp./ należy zrobić rozeznanie czy byłaby możliwość pozyska-
nia środków unijnych na budowę wyżej wymienionych obiektów.  

Ad. 11. Ostatecznie Rada przyjęła następujące projekty do realizacji: ogrzewa-
nia, budowę ogrodzenia od ul. Słonecznej, zaprosić do współpracy przy realiza-
cji projektu ogrzewania świątyni firmę AMPER.  

Ad. 12. Zebrania zakończyła modlitwa.  

Protokołowała  

K. Sepioło 
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 ŚWIADECTWOŚWIADECTWOŚWIADECTWOŚWIADECTWO    

 Była środa. Wracałam po mszy świętej, kiedy zobaczyłam pod krzakiem leżą-
cego młodego mężczyznę. Był pijany. Nie mogłam zostawić go bez pomocy, 
ale sama nie dałam rady go podźwignąć. Przywoływałam przechodzące obok 
osoby, które były oburzone tym, co robię: jak się upił, to niech teraz leży. 
Wszyscy proponowali żebym go zostawiła. Odpowiedziałam, że ja nie tylko 
czytam Ewangelię, ale też staram się nią żyć. Skoro Jezus dał się z miłości 
ukrzyżować , to jaka ja mam miłość, skoro pozostawię tego człowieka bez 
pomocy? Przecież żadna matka nie chciałaby, żeby jej syn znalazł się w takiej 
sytuacji. 

Po tej rozmowie ktoś pomógł mi go podnieść, ale żadna z osób nie miała cza-
su, aby pomóc mi zaprowadzić go do domu. Wzięłam więc go pod rękę i z 
trudem, zataczając się po chodniku i jezdni. Kierowcy często trąbili, bo myśle-
li, że oboje jesteśmy pijani. 

Drzwi otworzył nam ojciec chłopaka. Był bardzo niezadowolony. Później przy-
szła jeszcze jego matka. Powiedziała, że Boga nie ma, bo gdyby był nie dopu-
ściłby do takich rzeczy. Opowiedziałam, ze każdy z nas jest wolny i to od nas 
zależy, jaką drogę wybierzemy. Matka tego chłopca zaprosiła mnie na następ-
ny dzień, abym porozmawiała z jej synem. 

Młody mężczyzna był zawstydzony, że nieznana kobieta z miłości do Jezusa 
przeżyła tyle nieprzyjemnych przygód. Teraz z cała rodziną ufa Bogu. (H. D.)  

 

Jeśli się modlić będziemy  -uwierzymy. 

Jeśli uwierzymy -kochać będziemy. 

Jeśli pokochamy - zapragniemy służyć. 

Tylko wtedy przemienimy Naszą miłość 
do Boga 

W czyn prawdziwy,  

Gdy służby nasze oddamy Chrystusowi 
ukrytemu 

W niemej rozpaczy ubogich 

Matka Teresa z Kalkuty  

 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KO-
ŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE NAB  OŻEŃSTWO DO 
KRWI CHRYSTUSA 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

    Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu lipcu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę na godz. 1900 mieszkańców Rogozina: 

• z ulicy Kwiatka na 4 lipca,   

• ulicy Wiosennej  (od początku do skrzyżowania z ulicą Słonecznej) na 11 
lipca,  

• ulicy Wiosennej (pozostała część ulicy) na 18 lipca,  

• ulicy Akacjowej na 25 lipca,  

• ulicy Słonecznej (numery parzyste) 1 sierpnia,  

• ulicy Słonecznej (numery nieparzyste) na 8 sierpnia,  

• ulicy Klonowej na 15 sierpnia.  

  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 kierowcy 
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za 
sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw 
bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Pa-
nie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypad-
ków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować 
pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno 
tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć 
na wszystkich drogach moich. Amen. 

ZaproszenieZaproszenieZaproszenieZaproszenie  

25 lipca /niedziela/ podczas każdej mszy św. chciałbym poświęcić każdy pojazd 
i wspólnie z kierowcami pomodlić się, aby szczęśliwie zawsze docierali do celu 
podróży.  


