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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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DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Śr.-Sob. 1-4   1800 msze św. 

Śr.  1  POCZĄTEK ROKU  

SZKOLNEGO 

800 msza św. 

 

Pi. 3  I PIĄTEK 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 5 XXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św.  

Śr. 8  ŚWIĘTO NARODZE-
NIE NMP 

1800 msza św.  

Nd. 12 XXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,   
1130 msza św. POŚWIĘCENIE 
ZIARNA SIEWNEGO 

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św.  

Sob. 18  ŚWIĘTO ŚW. STANI-
SŁAWA KOSTKI 

1800 msza św.  

Nd. 19 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św., SAKRAMENT 
DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCI-
JAŃSKIEJ 

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św.  

Wt. 21  ŚWIĘTO ŚW. MATE-
USZA APOSTOŁA I 

EWANGELISTY 

1800 msza św.  

Nd. 26 XXVI NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚCI KU 
CZCI ŚW. STANISŁA-

WA KOSTKI 

930 msza św., poświęcenie 
tornistrów uczniów I klasy 
1130 msza św.  

Po.-
Czw. 

27-30   1800 msze św.  

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

26 września 26 września 26 września 26 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.   
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Pokoloruj 

Bajka nie bajka…. 

Kolorowe kredy 
Nikt nie pamiętał, kiedy ten człowiek przybył do miasta. Wydawało się, że 

zawsze tam był - na chodniku najbardziej zatłoczonej ulicy, przy której peł-

no było sklepów, restauracji, eleganckich kin; po której spacerowano co 

wieczór i gdzie spotykali się zakochani. Klęcząc na chodniku, kolorowymi 

kredami malował aniołki i cudowne pejzaże pełne słońca, szczęśliwe dzie-

ci, rozwijające się kwiaty i sny o wolności. Z czasem mieszkańcy miasta 

przyzwyczaili się do tego mężczyzny. Niektórzy rzucali jakąś monetę na 

rysunek, czasami zatrzymywali się i rozmawiali z nim. Mówili o swych 

zmartwieniach, o nadziejach, mówili o swych dzieciach, o tym najmłod-

szym, które chciało jeszcze spać z rodzicami i o tym najstarszym,   
c.d. na stronie 4 
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które nie wiedziało, jaki kierunek studiów wybrać, bo trudno jest rozszy-

frować przyszłość... Człowiek słuchał. Słuchał wiele, mówił mało. Pewne-

go dnia mężczyzna zaczął zbierać swoje rzeczy, by odejść stamtąd. 

Wszyscy zgromadzili się wokół niego i patrzyli. patrzyli i czekali. 

- Zostaw nam coś na pamiątkę. 

Człowiek pokazywał im swoje puste ręce. Cóż miał im zostawić? Ludzie 

jednak otoczyli go i czekali. Wówczas mężczyzna wyciągnął ze swego 

plecaka kolorowe kredy. Te, którymi malował anioły, kwiaty, sny i roz-

dzielił je pomiędzy ludźmi. Kawałek kolorowej kredy dla każdego, potem 

bez słowa odszedł. Co zrobili ludzie z tymi kolorowymi kredami? Ktoś 

oprawił ją, ktoś inny zaniósł do muzeum sztuki nowoczesnej, ktoś umie-

ścił ją w szufladzie, większość zapomniała o nich. 

Przyszedł człowiek i pozostawił również tobie możność pokolorowa-

nia świata. Co zrobiłeś z twymi kolorowymi kredami? 

Bruno Ferrero 

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej  
Obrzęd sakramentu bierzmowania  

Co to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej /bierzmowanie/?  
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela 
się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.  
   
Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?  
Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocze-
śnie. Są to:  

Kto może udzielać sakramentu dojrzałości chrześcijanskiej? 
W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pew-

nych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo ko-

ścielne. c.d. na stronie 5 

 
namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego, 

 
nałożenie ręki biskupa na jego głowę, 

 
słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". 
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stępnie bierzmowano. Chrzest i bierzmowanie, to dwa odrębne sakramenty. Stanowią 
one dwa kolejne etapy wprowadzania ludzi w życie Kościoła. 

 Tradycja 

 Biblijny obrzęd sakramentu bierzmowania był zatem krótki. Składał się z modlitwy i 
włożenia rąk. Do tego istotnego obrzędu Tradycja w III wieku dodała: znak krzyża kreślo-
ny na czole i namaszczenie olejem świętym. Za wzorem Apostołów sakramentów chrztu i 
bierzmowania udzielano w czasie jednej akcji liturgicznej i nazywano je sakramentami 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Do wtajemniczenia należała także pierwsza Komunia 
św. Te trzy sakramenty stanowią jeszcze jedną całość. Bezpośrednio po chrzcie, nowo 
ochrzczeni ubierali białą szatę i biskup nakładał na nich ręce, odmawiając modlitwę i na-
maszczając czoła. Potem brali udział we Mszy św., podczas której przyjmowali pierwszą 
Komunię świętą. Między IV, a VI w. sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego zosta-
ły rozdzielone w czasie i udzielane niezależnie. Około X w. do bierzmowania dodano 
jeszcze specjalne błogosławieństwo końcowe. W tej formie obrzędy bierzmowania prze-
trwały do naszych czasów. 

 Obecne obrzędy 

W wyniku odnowy liturgicznej, obecne obrzędy sakramentu bierzmowania są następują-
ce: 

- przedstawienie kandydatów biskupowi; 

- przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych; 

- odnowienie przyrzeczeń chrzestnych; 

- modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami; 

- udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna; 

- modlitwa powszechna; 

- błogosławieństwo końcowe. 

1. Odnowione obrzędy zalecają, aby sakramentu bierzmowania udzielać w czasie Mszy 
świętej. Bierzmowanie, podobnie jak inne sakramenty, prowadzi do Eucharystii, dlatego 
najwłaściwszym momentem udzielania tego sakramentu jest Msza św. 

Po Ewangelii, proboszcz, lub ktoś w jego imieniu, przedstawia biskupowi poszczególnych 
kandydatów do bierzmowania. Każdemu z nich towarzyszy świadek bierzmowania, któ-
rym może być jedno z rodziców chrzestnych lub też ktoś specjalnie wybrany do tej funk-
cji. W ostateczności funkcję tę może pełnić jedno z rodziców kandydata. Gdy kandydatów 
do bierzmowania jest dużo, wtedy kandydatów nie przedstawia się biskupowi każdego z 
osobna lecz wszystkich razem. 

Ks. proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakra-
mentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. 

Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygoto-
wała się należycie do jego przyjęcia? 

Ks. proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, 
uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie 
oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask 
oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do męż-
nego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. 

c.d. na stronie 6 

 

 

                                                                             6  

Wszyscy: Amen. 

2. Po otrzymanych odpowiedziach, biskup przystępuje do wygłoszenia homilii do kandy-
datów i zebranych wiernych. Wyjaśnia przeczytane teksty biblijne. Może posłużyć się też 
tekstami z obrzędu bierzmowania. W oparciu o teksty święte wprowadza on obecnych w 
głębsze rozumienie misterium sakramentu bierzmowania i w tajemnicze działanie Ducha 
Świętego w życiu chrześcijanina. 

3. Gdy biskup skończy przemówienie, wtedy następuje odnowienie przyrzeczeń chrzest-
nych. Mają one wyraźniej podkreślić wewnętrzny związek sakramentu chrztu z bierzmo-
waniem. Potem biskup kieruje pytania do każdego osobiście, a kandydaci odpowiadają 
na nie razem: 

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i 
zwodniczych obietnic? 

Kandydaci: Wyrzekam się. 

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, naro-
dzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i za-
siada po prawicy Ojca? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzy-
mać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdzie-
siątnicy? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie 
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą 
chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Wszyscy: Amen. 

4. Biskup zwrócony do ludu, wzywa wszystkich do cichej modlitwy w bardzo treściwych 
słowach, zawierających to wszystko, co najbardziej istotne w tym sakramencie: 

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na 
te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch 
Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, 
Syna Bożego. 

Przez chwilę wszyscy modlą się w ciszy. 

Następnie biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i podsumowuje ciche modlitwy wier-
nych: 

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi 
swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha 
Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha 
umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 

Wszyscy: Amen. 
c.d. na stronie 7 
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5. Na istotny obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole 
bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa: 

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. 

Bierzmowany odpowiada: Amen. 

Biskup: Pokój z tobą. 

Bierzmowany: I z duchem twoim. 

Każdy obiera sobie imię, które biskup nadaje przy bierzmowaniu. Imię to trzeba podpo-
wiedzieć biskupowi tuż przed namaszczeniem, by mógł wymienić je przy wypowiadaniu 
formuły sakramentalnej. W czasie tego istotnego obrzędu, świadek bierzmowania trzy-
ma prawą rękę na ramieniu swojego podopiecznego. 

6. Modlitwa powszechne dostosowana jest do uroczystości bierzmowania. W szczegól-
ny sposób uwzględnia ona nowo bierzmowanych, ich rodziców i wszystkich mieszkań-
ców parafii. Modlitwa ta kończy obrzędy bierzmowania. Po niej następuje dalszy ciąg 
Mszy świętej. Nowo bierzmowani mogą otrzymać Komunię świętą pod obydwoma po-
staciami. Ponadto na końcu Mszy świętej biskup udziela specjalnego błogosławieństwa. 

 SYMBOLIKA 

Nakładanie rąk na głowę jest gestem biblijnym, który w liturgii należy do najstarszych 
obrzędów. W sakramencie bierzmowania włożenie ręki biskupa na głowę kandydata 
oznacza iż Duch Święty udziela mu się jako niewymowny Dar. W Dziejach Apostolskich 
czytamy, że Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego. 

Krzyż jest świętym znakiem odkupienia i wiary świętej. Jest pieczęcią, którą nosi na 
sobie każdy, kto służy Bogu. Wśród symboli chrześcijańskich zajmuje naczelne miejsce. 
Kreślenie znaku krzyża na czole bierzmowanego oznacza, że ma on prawo i obowiązek 
wyznawania swojej wiary świętej, która jest jego chlubą i nie powinien się jej wstydzić 
lecz odważnie ją wyznawać i bronić jej. Naznaczenie krzyżem zobowiązuje bierzmowa-
nego do pewnej dyscypliny osobistej, polegającej na prowadzeniu swojego życia zgod-
nie z wymogami Ewangelii. 

Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą uroczyście przez bi-
skupa we Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z 
Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - Krzyżmo) Symbolizuje Chrystusa, w którym 
człowieczeństwo złączone jest z Bóstwem. 

Namaszczenie świętym olejem symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystu-
sa. Podobieństwo to jest niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego lub pieczęci. 
Sprawcą tego podobieństwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch Święty. Stąd bierz-
mowany przez to święte namaszczenie ma pełne prawo do nazwy "chrześcijanin" czyli 
należący do Chrystusa i Jego Kościoła. 

Oliwa w zastosowaniu liturgicznym symbolizuje Ducha Świętego, który jest źródłem 
darów nadprzyrodzonych. On przy chrzcie w Jordanie zstąpił na Jezusa i uczynił Go 
Chrystusem, to znaczy Namaszczonym czyli Mesjaszem. Namaszczenie bierzmowane-
go oznacza umocnienie chrzestnych więzi z Chrystusem. 

Balsam uzyskuje się z pewnego gatunku tropikalnego rododendronu przez nacięcie 
skóry. W takim sposobie uzyskiwania balsamu św. Ambroży dostrzega obraz łask wy-
pływających z przebitego boku Chrystusa. Oprócz właściwości leczniczych, balsam 
posiada bardzo miły zapach. Przy poświęcaniu Krzyżma miesza się balsam z oliwą, by 
symbolizował ludzi, którzy udoskonaleni w sakramencie bierzmowania roztaczają w 
swoim środowisku miły aromat cnót chrześcijańskich. Św. Paweł mówi, aby bierzmowa-

c.d. na stronie 8 
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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 
prośby, 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 
innych 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 
Sikorski – Majski Henryk Gorzechowski junior wydostał się z niewoli sowieckiej i zgłosił 
do służby w marynarce. Pływał na jednostce brytyjskiej w słynnych konwojach do Mur-
mańska na okręcie „Trynidad”. Okręt storpedowała niemiecka łódź podwodna. Dla więk-
szości 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 bojowej pocisk artyleryjski uderzył w stanowisko, którego bronił z dwoma kolegami. 
Ze skały, która ich osłaniała, został proch, ale żołnierze wyszli bez szwanku. Wtedy Hen-
ryk uwierzył, 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 żoł-
nierską bluzą.  

 W Wielkiej Brytanii usłyszał niemiecki komunikat radiowy o odkryciu masowego 
grobu oficerów polskich w Katyniu. Podczas odczytywania listy ofiar z przerażeniem wy-
słuchał: „Porucznik Henryk Witold Gorzechowski... zaszyte w kołnierzu dwie fotografie, 
słabo czytelne 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 Go-
rzechowski – junior wrócił do rodzinnej Gdyni, miał szczęście żyć w ojczyźnie, założył 
rodzinę, doczekał się syna i wnuków.  

 Zmarł w 1989 roku, ze swoją relikwią na piersi – symbolem miłości ojcowskiej, 
ojcowskiego poświęcenia i znakiem miłosierdzia Matki Bożej, która wysłuchała ojcowskiej 
prośby. Po śmierci ojca wnuk Henryka Witolda Gorzechowskiego – autora rzeźby – poda-
rował relikwię rodzinną Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Cudowny wizerunek 
umieszczono 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 naj-
młodszych, których trzeba za wszelką cenę ocalić – dla Polski i dla przyszłego życia. 
Kopię Matki Bożej Kozielskiej w dziesięciokrotnym powiększeniu otrzymała w darze Para-
fia Św. Faustyny 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 żołnierzem, znakomitym oficerem, a przede wszystkim kochającym ojcem, który 
w chwili najcięższej próby ochronił syna i oddał życie za jego ocalenie. 
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Jakie skutki sprawia bierzmowanie? 
Skutki bierzmowania są następujące: 

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu? 

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatar-
ty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.  

 Obrzędy Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej 
Obrzędy sakramentu bierzmowania zawsze oznaczały udzielanie się Ducha Świętego 
bierzmowanemu. Początkami obrzędy te sięgają czasów apostolskich. Apostołowie 
bowiem wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego. 
Pismo święte 
 W Nowym Testamencie. Czytamy, iż Duch Święty zstąpił na Chrystusa przy 
chrzcie w Jordanie. Tam Pan Jezus “w chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające 
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie” (Mk 1, 10). Duch Święty “spoczął 
na Nim” (J 1,32), "aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewido-
mym przejrzenie... uciśnionych odsyłał wolnymi” (Iz 61, 1; Łk 4, 18). Chrystus napełnio-
ny Duchem Świętym, wypełnił do końca swoją misję zbawczą.  
 Chrystus udzielił Ducha Świętego swoim Apostołom i Kościołowi, aby kontynu-
ował Jego dzieło zbawcze na ziemi poprzez wieki aż do końca świata. We Wieczerniku, 
Zbawiciel zapowiedział Apostołom: “Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami byt na zawsze - Ducha Prawdy” (J 14, 16-17). 
 “A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26). 
On “w was będzie” (J 14,17) i “doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13). Obietnica 
Chrystusa zaczęła się spełniać w dniu Zielonych Świąt, kiedy to "wszyscy zostali napeł-
nieni Duchem Świętym" (Dz 2,4) zostali “przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49) czyli 
mocą Ducha Świętego, aby mogli dawać świadectwo o Chrystusie i Jego zmartwych-
wstaniu “w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).  
 Apostołowie udzielali Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w Chrystusa i przyjęli 
chrzest: "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo 
Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzy-
mać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni 
w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świę-
tego" (Dz 8, 14-17). W Efezie zaś Paweł przemawiał "do ludu aby uwierzyli... w Jezu-
sa... Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich 
ręce, Duch Święty zstąpił na nich" (Dz 19, 4-6). Zdania te przedstawiają pierwotny spo-
sób udzielania sakramentu bierzmowania. Wszystkim tym mianowicie, którzy pod wpły-
wem nauczania apostolskiego uwierzyli w Chrystusa, udzielano najpierw chrztu, a na-

 
udoskonala łaskę chrztu, 

 
głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym, 

 
ściślej jednoczy nas z Chrystusem, 

 
pomnaża w nas dary Ducha Świętego, 

 
udoskonala naszą więź z Kościołem, 

 
umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem. 

c.d. na stronie 11 
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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  

Schola - wtorek o godz. 1600 

Koło misyjne - czwartek 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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bierzmowani chrześcijanie byli “miłą Bogu wonnością Chrystusa” (2 Kor 2, 15). 

Właściwe znaczenie obrzędu poznajemy ze słów towarzyszących. Nałożenie rąk ma 
miejsce w obrzędach chrztu, bierzmowania, święceń, przy błogosławieństwach itp. Ze 
słów wiadomo dopiero o jakie nałożenie rąk chodzi. W sakramencie bierzmowania nało-
żenie rąk biskupa oznacza i sprawia udzielenie się Ducha Świętego dla uświęcenia czło-
wieka i umocnienia na drodze zdobywania świętości i w służbie Bożej. 

 Dar zadaniem 

Każdy dar jest równocześnie 
zadaniem. Otrzymana god-
ność, przywilej, wyróżnienie 
czy odznaczenie, zawsze 
wiążą się z zadaniem, z któ-
rego trzeba się wywiązać. 
Zobowiązują człowieka do 
pokazania, iż godność otrzy-
mana nie jest pomyłką. 

Sakrament bierzmowania 
również jest zadaniem. 
Udzielenie się Ducha Święte-
go, udoskonalenie podobień-
stwa do Chrystusa Kapłana, 
Proroka i Króla zobowiązuje 
do dziękczynienia i do kro-
czenia drogą zbawienia. Na 
wyniesienie trzeba po prostu 
odpowiedzieć pobożnym 
życiem, apostolstwem, służe-
niem bliźnim i udziałem w 
liturgii dla uświęcenia i wspól-
nego wielbienia Boga. We Wstępie do Obrzędów bierzmowania czytamy na ten temat: 
“Namaszczenie krzyżmem i słowa, jakie mu towarzyszą, wyrażają skutki daru Ducha 
Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ręką biskupa ochrzczony otrzymuje nie-
zniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha Świętego, który doskona-
lej upodabnia do Chrystusa i udziela mu łaski rozszerzania wśród ludzi dobrej woni” (nr 
9). 

  

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 

  

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru 
mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przed-
kładał nad dobro wieczne. Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile 
dozwala nieudolność ludzka. Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości 
swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć 
Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady, abym ostrożnie 
postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar 
mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela  
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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 naszej parafii z następujących ulic i miejscowości: 

♦ z Rogozina z ulicy Lipowej (numery parzyste) na 4 września na godz. 1830,  

♦ z Rogozina z ulicy Lipowej (numery nieparzyste) na 11 września  
na godz. 1830, 

♦ rodzice kandydatów do bierzmowania na 18 września na godz. 1900,  

♦ z Rogozina z ulic: Płockiej i  Krańcowej na 18 września na godz. 1830,  

♦ z Boryszewa Starego na 25 września na godz. 1830   

♦ ze Stróżewka od Państwa Janiaków do Klimka M. na 2 października  
na godz. 1830  

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości zatrosz-
czyła się o kwiaty. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za do-
browolne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

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 

DRODZY PARAFIANIE  

Zapraszam kandydatów do bierzmowania na spotkanie 3 września o godz. 1830, a 
rodziców naszych kandydatów na spotkanie 5 września po mszy św. o godz. 1130. 
Proszę o poważne potraktowanie tych zaproszeń i aktywny udział w spotkaniu. Nie-
którzy kandydaci jeszcze nie wybrali imion do bierzmowania, proszę to szybko uczy-
nić. Dobrze byłoby, gdyby świadkiem bierzmowania był rodzic chrzestny  
/odpowiednio chrzestny lub chrzestna/ lub osoba dorosła z najbliższej rodziny. 

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

Od 12 września rozpoczną się zajęcia sportowe (treningi) w Szkółce Piłkarskiej, 
według ustalonego programu. Natomiast 12 września odbędzie się I Turniej o Pu-
char Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a 25 września Turniej o Puchar Cze-
sława Hińca w ramach Święta Szkoły. Serdecznie zapraszam w imieniu organizato-
rów do udziału i kibicowania naszym najmłodszym sportowcom.  

Proboszcz  


