
 

 

Pismo bezpłatne  

�r 51/52      6 marzec 2011  

WIADOMOŚCI  PARAFIALNE
Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 

 
WWW:parafia-rogozino.eu 

Niewygodny symbol? 
Karnawał dobiegł końca. Ucichły zabawy, bale i przyjęcia. Od 

dzisiaj mówią do nas w Kościele: "Prochem jesteś i w proch się obró-
cisz" i posypują głowy popiołem. Może i Ty jesteś jednym z tych, któ-
rzy dla świętego spokoju idą do kościoła, właściwie nie wiedząc po 
co. Wszakże dziwny to zwyczaj, przypominający raczej średnio-
wieczne obrzędy, a przecież mamy już XX wiek. Z pewnością kiedyś 
w epoce różnych guseł i przesądów ludzie widzieli w tym jakąś war-
tość, ale obecnie cóż to znaczy? Jakże można dzisiejszego człowie-
ka, który posiada tak wielką wiedzę, zdobycze techniki i nauki utoż-
samiać z popiołem? Czy nie jest to zbyt upokarzające i pesymistycz-
ne? 

Proch jest bardzo irytującym znakiem. Przejmuje drżeniem, 
ponieważ przypomina Ci o umieraniu, o nieuniknionej śmierci, o kru-
chości człowieczeństwa. Nieraz chętnie chciałoby się zmienić jego 
sens. Jednak czy wymowa popiołu jest Ci aż tak daleka? Spójrz na 
swoje życie! Czy zawsze jest ono karnawałową sielanką? Czy nie 
doświadczasz swej znikomości w nudzie dnia powszedniego, w roz-
czarowaniach jakie spotykają cię zewsząd -- ze strony twoich bli-
skich, znajomych, w bezsensie i monotonii pracy, w cierpieniu, lę-
kach i słabościach? Tę prawdę będziesz słyszał nieustannie w ciągu 
twego życia -- nie tylko podczas kościelnego rytuału. 

Lecz nie bój się -- znak krzyża na twoim czole wskazuje, że 
jesteś nie tylko człowiekiem śmierci ale i zbawienia. Bóg nie zostawił 
cię samego. On także posypał siebie popiołem. Stał się człowiekiem 
równym każdemu z nas. Padł swoim obliczem na ziemię, która po-
chłonęła Jego łzy i krew. Chrystus nie wybawił cię od cielesności i 
prochu, lecz poprzez ciało i proch. Właśnie tę tajemnicę Kościół chce 
Ci dzisiaj uprzytomnić. Nie zatrzymuj się tylko na Popielcu, popatrz 
na Wielki Piątek i Wielkanoc, wówczas zrozumiesz tę "dziwną" cere-
monię. 

Dariusz Piórkowski SJ 
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Dzień 

    
 Niedziela Dzień  

powszedni 
Terminy 

Wt.-Sob. 1-5   1800 msze św. 

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA  
 

1500 odwiedziny u chorych  

1700 spowiedź  

1800 msza św. 

Nd. 6 IX NIEDZIELA 
OKRESU  

ZWYKŁEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-Sob. 7-19   1800 msze św. 

Śr. 9  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza św. 

Pi. 11   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 13 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1120 Gorzkie Żale 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św. 

Pi. 18   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 20 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   

1120 Gorzkie Żale 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 21-26   1800 msze św.  

Pi. 25  UROCZYSTOŚĆ  

ZWIASTOWANIA  

PAŃSKIEGO; DZIEŃ 
ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 27 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU  

 930 msza św. 

1120 Gorzkie Żale 

1130 msza św.  

Po.-Czw. 28-31   1800 msze św.  

Sob. 19  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
JÓZEFA OBLUBIEŃCA 

NMP 

1800 msza św. 



 

 

3 

 

 

4 

Zaczarowane koło zaprzeczeń – jak je zatrzymać 
Rola zawodowego wybawcy: księdza, kuratora, lekarza czy też pracownika społecz-
nego, może być bardzo szkodliwa, jeśli skłania on rodzinę do ponoszenia konsekwen-
cji picia, a nie do wykorzystania ich w rozpoczęciu procesu kuracji. Rodzina już wie, 
prawdopodobnie od 5 lub więcej lat, że picie powoduje poważne komplikacje, ale dla 
ludzi spoza kręgu najbliższych krewnych, nie jest to takie widoczne. Kiedy rodzina 
zwraca się wreszcie do zawodowych doradców, a ci nie dysponują odpowiednią wie-
dzą, niezbędną do zajmowania się alkoholizmem, szczególnie zanim aspołeczne za-
chowanie się alkoholika stanie się całkiem oczywiste, rodzina może usłyszeć, że nie 
jest on alkoholikiem i, że niczego nie można zrobić, aż sam pijący nie zapragnie po-
mocy. Gdy alkoholizm rozwinie się na tyle, że stanie się widoczny dla ludzi spoza krę-
gu rodziny, a alkoholik sam szuka wreszcie fachowej pomocy, zapewnia mu to zmniej-
szenie jego problemów, bowiem wykorzystuje te osoby jako wybawców. To znowu 
utrzymuje zaczarowane koło zaprzeczeń w ciągłym ruchu. Ta sama rodzina, której 
powiedziano, że nie ma objawów alkoholizmu jest teraz pouczana, że trzeba leczyć tę 
chorobę przez usuwanie jej symptomów, zamiast przez usuwanie jej zasadniczych 
przyczyn. Te same osoby, które nie potrafiły rozpoznać choroby w jej początkowym 
stadium, teraz leczą jej bardziej zaawansowane objawy, pomagając alkoholikowi w 
obracaniu jego zaczarowanego koła zaprzeczeń. Przekonuje to rodzinę jeszcze bar-
dziej, że nic nie można naprawdę zrobić, aby dać sobie radę z alkoholizmem. Jeżeli 
nawet członek rodziny usiłuje uzyskać pomoc dla samego siebie czy też alkoholika, 
rola zawodowego doradcy może być właśnie rolą wybawcy, nie rolą, która prowadzi 
rodzinę i samego chorego do skutecznego programu kuracji. Ponieważ wybawca jest 
pierwsza osobą na scenie, wpływa on na pozostałych aktorów aktu II, którzy nadają 
kierunek akcji w tej części sztuki, w ten sposób, że źle poinformowany zawodowy do-
radca pomaga wszystkim powrócić do kręgu zaczarowanego koła zaprzeczeń. 
     Ofiara nie dołącza do zaczarowanego koła zaprzeczeń, dopóki picie nie zacznie 
wpływać na pracę alkoholika, gdy zazwyczaj po wielu latach zatrudnienia nawiązana 
już została bliska przyjaźń między szefem i alkoholikiem.  Szef chroni alkoholika przy-
jaciela, wiedząc, że żona i dzieci ucierpią, jeśli mąż zostanie zwolniony. To rzeczywi-
ście prawda, jeżeli firma nie ma programu ułatwiającego leczenie alkoholizmu. Kole-
dzy z pracy także chronią alkoholika, ponieważ jest ich kumplem. Osobisty interes i 
przyjaźń powodują, że ofiara udziela alkoholikowi ogromnej pomocy, która wzmacnia 
jego zależność i potrzebę zaprzeczania. 
     Żona jest pierwszą ofiarą, która dołącza do alkoholika i jego zaczarowanego koła 
zaprzeczeń. Jeżeli ona doznaje krzywd, cierpi niedostatek, znosi powtarzające się 
kłopoty, przyjmuje złamane obietnice, jest oszukana i wyczerpana przy każdym wysił-
ku radzenia sobie z alkoholizmem, jeśli jest upokarzana przez stałe wyrażanie wrogo-
ści w stosunku do niej, jej własną reakcją jest wrogość, rozgoryczenie, niepokój i 
złość. Odgrywanie tej roli w taki sposób sprawia, że żona staje się chora. Ona nie jest 
chorą kobietą, która doprowadziła męża do tego, że stał się alkoholikiem, ale kobietą, 
która stała się częścią choroby, żyjąc razem z nią. Ona jest w roli, która zmusza ją do 
bycia prowokatorem. Jest złapana w pułapkę zastawioną między zaawansowaną cho-
robą alkoholizmu, a murem ignorancji – niewiedzy, wstydu, skrępowania – narzuco-
nych jej przez środowisko. To ją załamuje. Ciąg dalszy w następnym numerze 

      E. Dąbrowska 



 

 

5 

Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei  

Było to w roku 1483. Przy kościele farnym, gdzie funkcję proboszcza pełnił 
ksiądz Jan Parzniewski, był też młody kleryk Andrzej. Pochodził z sierpeckiej rodziny 
mieszczańskiej. Wybrawszy się na spacer za miasto w celu rekonwalescencji i po-
wrotu do zdrowia „obaczył zdumiałey piękności niezwyczajną Pannę. Ta, spytana 
coby zacz była, y coby pod ten czas tak niebezpieczny w polu czyniła, odpowiedzia-
ła: Jestem Rodzicielka Zbawiciela wszystkiego świata, która mam litość nad upad-
kiem grzesznych i utrapionych ludzi. A przeto rozkazuję tobie abyś szedłszy opowie-
dział Duchownym i Świeckim tego Miasta Przełożonym, aby ku czci moiey tu nieod-
włocznie Kościół był zbudowany, jeśli chcą, aby to powietrze ustało”.  

W następnym roku pobudowano drewnianą kaplicę w miejscu objawienia. 
Objawienie takie samo jak kleryk Andrzej w tym czasie miała także pewna kobieta z 
Brzozia nad Drwęcą koło Brodnicy i przybyła do Sierpca, by o tym zaświadczyć. Bi-
skup płocki Piotr z Chotkowa we wrześniu 1484 r. ustanawia kolegium sześciu misjo-
narzy, by opiekowali się miejscem i świadczyli duchowną posługę. Objawienia po-
twierdzały liczne uzdrowienia chorych oraz rzesze pątników przybywających do 
Sierpca i liczne, hojne ofiary składane przez pielgrzymów w podzięce za doznane 
łaski. Obok drewnianej kapliczki przy źródełku wybudowano sześć domów dla misjo-
narzy, zapewne przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego. Ówcześni właściciele mia-
sta, Feliks i Prokop Sieprscy, sprawili, że niebawem rozpoczęto budowę kościoła 
nieopodal, na wzgórzu. Budowniczym kościoła był Jan z Przasnysza z synami Pio-
trem i Mikołajem. Biskup Piotr konsekrował świątynię dnia 12 sierpnia 1488 r. Bu-
dowla górowała nad miastem i mieszkańcy grodu nad Sierpienicą byli z niej bardzo 
dumni i tak jest po dzień dzisiejszy.  

W głównym ołtarzu znajdowała się rzeźbiona scena zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny w otoczeniu apostołów. Jest to Madonna z Dzieciątkiem Jezus na ręku i 
jabłkiem w lewej dłoni symbolizującym władzę. Figurę tę w pewnych okresach prze-
chowywano w zakrystii i tylko w czasie uroczystości wynoszono na ołtarz. Wnętrze 
kościoła wielokrotnie przebudowywano i zmieniano jego wystrój. Zawsze jednak 
znajdowała się w nim gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem. Jej historia i pocho-
dzenie nie jest dokładnie znane. Nie wiadomo kiedy znalazła się w Sierpcu, skąd i 
dlaczego trafiła do kościoła NMP i kto ją wykonał. Według współczesnych analiz po-
chodzi z lat 1360 – 1390 i reprezentuje sztukę sądecko – spiską.  

ROZKWIT I DOBROBYT  
Swój „złoty wiek” przeżywał Sierpc w latach 1500 – 1650, czyli w czasach po 

objawieniach Matki Bożej, w okresie zapoczątkowania i silnego kultu maryjnego. 
Przybywają nieustannie do Sierpca rzesze pielgrzymów, rozwija się handel i rzemio-
sło. Sława sierpeckiego Sanktuarium rozprzestrzenia się na cały kraj, słynie cudami i 
„pierwsze po częstochowskim zajmuje miejsce”. W tym okresie rozwinęło się i kwitło 
sukiennictwo posiadające prawo do własnego stempla nadane 1 listopada 1509 r. 
przez króla Zygmunta Starego we Lwowie. Sierpeckie sukno sprzedawano w róż-
nych miastach, o czym zaświadcza poznańska komora celna w roku 1547 i 1553. W 
1560 r. w mieście funkcjonowało 49 browarów, 160 różnych rzemieślników, 31 mły-
nów wodnych na rzekach oraz 9 wiatraków, szewcy, kuśnierze, kowale, krawcy. W 
mieście  pracowało 10 księży, na ogólną liczbę około dwu i pół tysiąca mieszkańców.  
Źródło: www.sanktuarium.sierpc.pl/news.php 
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Tarnów, 9 czerwca 1987 
Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą biskupa 

Naprzód muszę wam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że je-
stem w Tarnowie i stoję tu, w tym oknie. Nigdy tu, w tym oknie, 
nie stałem. Musiałem ciężko pracować na to, żeby tutaj, w tym 
oknie, sobie stanąć. (S) Pan Bóg łaskaw, Matka Boska 
z Tuchowa i z Limanowej łaskawa, ksiądz biskup łaskaw i wy 
też. O ile mi wiadomo, to jeszcze nigdzie nie mam wyjeżdżać. 
Więc to tak trochę na zapas. Nie tylko mam zamiar zostać z wami, ale nawet mam 
zamiar przespać tutaj spokojną noc i wam też tego życzę, bo jutro od rana trzeba 
pilnować, aby deszcz nie padał. Łatwo jest mówić, że od polskiej młodzieży zależy 
następne tysiąc lat, ale pogoda jutro, to co? Jakoś będziemy próbować. W każdym 
razie myślę, że dla dobrej pogody trzeba się także dobrze wyspać. I tego wam życzę. 
Przyjechałem z Rzymu, żeby wam tutaj życzyć dobrej nocy. 

Tarnów, 10 czerwca 1987 

Słowo do wiernych 

Prawdopodobnie sobie myślicie, co ten papież przyjechał, wyszedł tu na górę, tak 
stoi i się patrzy. No właśnie, bo ja tu przyjechałem się napatrzeć. Jak się spotkać 
inaczej? Żeby się spotkać, trzeba się sobie przypatrzeć. Więcej, trzeba się siebie 
napatrzeć. Jak się człowiek nie napatrzy, to się nie spotyka. A tutaj jest się czemu 
napatrzeć, a raczej jest się komu napatrzeć. (S) Na wszystko to, co wyrosło z tej 
ziemi. Widać, że zielona, widać, że las. Nazywa się to Górka, Lisia Górka. Nie jest to 
jeszcze wielka góra, ale już górka. A dalej są też i góry. Widać więc i las, i tę zieleń, 
świeżą zieleń po deszczu. Widać także i bloki, ale to, co tu wyrosło, to nie tylko ta 
zieleń, nie tylko ten las, nie tylko te bloki - to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego. 
I temu właśnie pragnę się napatrzeć nie tylko wzrokiem, nie tylko oczami ciała, ale 
także wzrokiem serca, bo ja wyrastam razem z wami. Taki Lud Boży jest na całej 
ziemi i wciąż go spotykam na różnych miejscach, w różnych krajach, na różnych kon-
tynentach. Różne kolory skóry, różne języki i też muszę mówić różnymi językami, ale 
tutaj to jest ten Lud Boży, z którego i ja wyrosłem. (S) A gdy tak patrzę i myślę 
o tym, co się ma dokonać za chwilę, o tej beatyfikacji polskiej dziewczyny, córki pol-
skiego ludu, to mi przychodzi na myśl słowo Pana Jezusa o krzewie winnym 
i latoroślach. Karolina, wspaniała latorośl tego ludu na tarnowskiej ziemi, wspaniała 
latorośl tego krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus. 

Więc przyszedłem się napatrzeć wam wszystkim, latoroślom, ile was jest, jaki to po-
tężny krzew, skoro ma tyle latorośli. Żaden krzew w naturze, żadne najwspanialsze 
drzewo nie może się pochwalić tylu gałęziami, tylu latoroślami, tylu owocami. (S) Ja 
was tu wszystkich widzę wzrokiem wiary i widzę w was wszystkich Tego, który jest 
szczepem winnym, widzę Chrystusa, który w was żyje, który w was chce żyć, który 
chce, ażeby wszyscy z Niego życie mieli, żeby nikt nie był oddzielony. Czy to jest 
życie, gdyby wszystko kończyło się ze śmiercią i z grobem? Koniec człowieka? 
W Nim jest życie wieczne. On chce tego życia wiecznego dla nas wszystkich, dla 
każdego chce zbawienia, chce świętości. Ludu Boży, ludu powołany w Chrystusie do 
świętości, przychodzę tutaj, ażeby wraz z tobą świętować świętość twojej córki. To 
jest moja wielka radość. Dziękuję wam, że się mogłem na was napatrzeć. 

c.d. s. 9. 
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Przesłanie do młodzieży: 
 
• „Zanim stad odejdę, proszę was... 
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
Proszę was: 
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, 
- abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń Ojców naszych i matek ją 
znajdowało, 
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka, 
- abyście nigdy nie wzgardzili ta Miłością, która jest „największa”, która się  
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.” 
• „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście” 
          Przygotowała A. Trojanowska 

Z notatnika wychowawcy 

 

O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

( cd.) 
Jakie trudności w uczeniu mogą napotykać dzieci dyslektyczne? 

Czego można oczekiwać od nauczyciela? 
       Informacja o dziecku dyslektycznym pozwoli nauczycielowi:  
- ukierunkować pracę w celu usprawnienia techniki czytania i pisania, 
- zindywidualizować proces nauczania i oceniania, 
- poszukać innych dróg egzekwowania wiedzy, 
- dostrzegać w dziecku dyslektycznym dobre i mocne jego strony, a deficyty rekom-

pensować  rozwijaniem innych zdolności i różnorodnych zainteresowań. 
         Jednocześnie należy dodać, iż niepokojącym zjawiskiem jest zabieganie 
uczniów lub ich rodziców o wydanie orzeczenia poradni na okoliczność egzaminów 
wstępnych do szkół ponadgimnazjalnych lub egzaminów dojrzałości, jeżeli przez cały 
okres pobytu w szkole rodzice nie zainteresowali się potrzebą postawienia diagnozy 
przyczyn szkolnych niepowodzeń ucznia, bowiem z dyslektycznego dziecka wyrasta 
dorosły dyslektyczny człowiek, który musi radzić sobie w życiu dorosłym.  
       Miejmy nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości i wiedzy na temat dysleksji 
pojawi się w naszym kraju zorganizowany i zinstytucjonalizowany system opieki i 
wsparcia dla dorosłych dyslektyków, a w urzędach pojawią się miłe, sympatyczne 
asystentki, które pomogą wypełnić czek lub przekaz.  
 
Bibliografia 
W. Brejnak, K. J. Zabłocki, Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawa 1999 
G. Krasowicz-Kupis, Dysleksja i dysortografia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli 
dzieci starszych i młodzieży, Gabinet Psychologiczno – Logopedyczny, Puławy 
A. Rentflejsz-Kuryk, Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?, Poradnik dla nauczycieli i 
rodziców, Warszawa 1999 
                                                                                                                                              M.G. 
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SIOSTRY MISJO�ARKI KRWI CHRYSTUSA  

Błogosławiona Krew Jezusowa! 

Nasze wspólne  

      spotkanie  
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Sprawozdanie finansowe za rok 2010 

I. INWESTYCJE 

 
II KOSZTY BIEŻĄCE - 65,500 PLN 

- utrzymanie „plebani” – czynsz, energia elektryczna itp. 

- utrzymanie świątyni – koszty personalne, ogrzewanie – energia elektryczna /
miesięcznie ok. 550 PLN/, świece, hostie, wino, oleje itp. 

- podatek dochodowy – ryczałt  

- świadczenia na rzecz kurii - miesięcznie 863 PLN, ale oprócz tego zobowią-
zani jesteśmy do przekazania następujących tac z: II niedzieli sierpnia, św. 
Szczepana, 2 lutego na rzecz zakonów kontemplacyjnych, Poniedziałku Wiel-
kanocy na rzecz Caritasu, Świątyni Opatrzności, III niedziela września, święto-
pietrze i trzy zbiórki do puszek 

III KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DUSZPASTERSKĄ – 7,500 PLN 

- opłata za tygodnik „Gość Niedzielny” - 40 PLN – miesięcznie,  

- gazetka parafialna – ok. 150 PLN - miesięcznie 

- dopłata do rekolekcje i wspólnych wyjść ministrantów do kina, wyjazdy oko-
licznościowe i innych grup parafialnych, zakup słodyczy itp. – ok. 80 PLN - mie-
sięcznie 

- zakup podarków dla dzieci, scholii na różnego rodzaju spotkania okoliczno-
ściowe organizowane przez siostry, świątecznych prezentów – 100 PLN - mie-
sięcznie 

- odznaczenia „Róże św. Faustyny”- 50 PLN - miesięcznie 

- materiały dekoracyjne oraz kwiaty na różnego rodzaju uroczystości parafialne 
oraz święta kościelne np. bierzmowanie, odpust parafialny, komunie św. Wiel-
kanoc, Boże Narodzenie itp. – ok. 250 PLN miesięcznie 

IV DOCHÓD PARAFII – 75,000 PLN 

Taca, kolęda, dzierżawa za antenę na wieży kościelnej, dobrowolne składki /10 
PLN/ i inne ofiary od prywatnych osób. 

c. d. s. 12. 

 

 

Inwestycje Koszt (PLN) Zapłacono  
(PLN) 

Do zapłacenia 
(PLN) 

Promienniki 19 400 19 400 ----- 

Organy 33 000 16 000 17 000 

Drzwi wewnętrzne od za-
krystii  
(2 sztuki) 

12 000 12 000 ---- 

Razem 64 400 47 400 17 000 
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Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino, /tel. 242644558 i 507119511/. 

Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 
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 Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu marcu 
 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę o godz. 1830 mieszkańców naszej parafii: 
♦ z ulicy Płockiej z Rogozina na 5 marca,  
♦ z Otolina 12 marca,  
♦ z Boryszewa Starego na 12 marca,  
♦ z Boryszewa Starego /ulice z osiedla tzw. działek policyjnych/  na 19 marca,  
♦ ze Stróżewka /I część z nowymi ulicami jadąc w kierunku Stróżewka, po 

prawej stronie/ na 26 marca,  
♦ ze Stróżewka /II część, od Państwa Lichniaków do skrzyżowania/ na 2 kwietnia, 
♦ ze Stróżewka /III część od skrzyżowania, cała ulica aż do Państwa Plewi-

ńskich/ na 9 kwietnia,  
♦ ze Stróżewko /IV część, tzw. działki/ na 16 kwietnia.  
Z racji Wielkiego Postu zrezygnujemy z dekoracji kwiatowej. Dziękuję wszystkim 
parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie się w „akcję 
sprzątanie naszej świątyni”.  - BÓG ZAPŁAĆ. 

/c.d. ze s. 11/ Inwestycje, które wykonaliśmy w roku 2010, pozytywnie zaopinio-
wana zostały przez Parafialną Radę Gospodarcza i wykonane przy ich wydatniej 
pomocy. W tym miejscu, pragnę nadmienić i podziękować wszystkim parafia-
nom, którzy włączają się aktywnie w dzieło tworzenia i budowy parafii. Z tego 
powodu także wiele inwestycji udaje się zrealizować po niewielkich kosztach. W 
2011 r. najważniejsze to: wykarczowanie 10 topól, założenie księgi wieczystej, 
zamurowanie dwóch zbędnych drzwi wejściowych, a więc oddanie obiektu – 
świątyni do użytku i przygotowanie planu budowy domu parafialnego i plebanii. 

W 2010 r. w parafii udzielono 23 osobom sakrament u chrztu, 8 par przyjęło sa-
krament małżeństwa i 9 osób odeszło do Domu Ojca.  

Pragniemy upamiętnić osoby, które pochodziły i mieszkały na terenie naszej 
parafii, a oddały swoje życie w walce o wolną Polskę czy przebywały w obozach 
koncentracyjnych lub łagrach sowieckich w latach 1914 - 1945. Jesteśmy ich 
dłużnikami. Dlatego proszę rodziny „naszych bohaterów”, aby w miesiącu marcu 
skontaktowały się ze mną.   

Ks. Proboszcz  


