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ADVENTUS DOMINI 
 

Czekamy, Panie, Twego przyjścia, 

A serca więdną nam z tęsknoty 

Jako jesienne więdną liście, 

Gdy nimi wicher mroźny miota. 

 

Prorocze nam głosiły usta, 

Że Twego przyjścia czas już bliski; 

Że nam napełnisz serca puste 

Miłością, co ogarnia wszystko. 

 

Zgubieni w nocy pustynnej, głuchej, 

Nadsłuchujemy Twoich kroków, 

Jak ślepiec, co u wrót Jerycha 

Czekał, ciemności mając w oku. 

 

Bracia z pragnienia już pomdleli, 

Jako od skwaru młode kłosy - 

Żebrzemy w głos: „Rorate coeli!” - 

„Spadnijcie krople Bożej rosy!” 

 

O Panie przyjdź! W nas życie nowe 

Tchnij urodzajnym, szczodrym deszczem! 

Niech Twoja prawda, Twoje słowo 

W nas jak w świątyni swej zamieszka! 

 

W.D. 

Beata Nowak, Ewa Balska 
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Spacerkiem po okolicach parafii0 

W  wiosenny dzień 23 kwietnia 1938 r czterech mieszkańców Rogozina: Józef Kłosiński i 
Jan Zieliński, pierwszy wójt, a drugi ławnik  Gminy   Rogozino oraz Czesław Gołębiow-
ski i Ignacy Pawlak, pierwszy sołtys, a drugi radny Gromady Rogozino stawiło się u płoc-
kiego notariusza, by dopełnić formalności związanych z aktem darowizny jednej morgi 
gminnego gruntu pod budowę Domu Ludowego w Rogozinie. Niby nic nadzwyczajnego, 
ale spójrzmy przez pryzmat historii; potrzeba było  20 lat od odzyskania niepodległości w 
1918 r, po 123 latach niewoli, po ogromnych zaniedbaniach rządów zaborczych i znisz-
czeniach wojennych – a zapewne  przy wielości innych potrzeb – by mieszkańcy Gminy 
Rogozino uznali, że przyszedł czas, by podjąć ogromny wysiłek społeczny, którym była 
budowa instytucji kultury.  

Rogozino było siedzibą władz gminy już w czasach Królestwa Polskiego, aż do 1954r. 
do  gminy należało 29 gromad (dzisiaj odpowiadają im sołectwa), a wśród nich były m.in.  
dzisiejsze dzielnice Płocka a ówczesne wsie:  Podolszyce i  Imielnica. Urząd Gminy mie-
ścił się w drewnianym parterowym budynku, stojącym w jednej linii z obecnym 
„drewniakiem” (dziś nie ma po nim śladu, a działka ma innego niż gmina właściciela).  

Na plac budowy Domu Ludowego wybrano działkę przy obecnej ulicy Mazowieckiej, w 
miejscu, gdzie dziś znajdują się ruiny dawnej zlewni mleka i teren za nią w kierunku po-
łudniowym. Niestety, wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany, a po wojnie były 
inne potrzeby. Na tym terenie powstało więc wysiłkiem społecznym kółko rolnicze, przez 
długie lata służące okolicznym chłopom.  

Gdy od zakończenia II wojny światowej minęło kolejnych 30 lat, a historia zatoczyła swo-
je koło,   mieszkańcy Rogozina  wrócili do wykonania dawnej koncepcji. Tym razem  re-
alizacji budowy podjęła się wyjątkowa grupa mieszkańców-społeczników złożona ze  
strażaków OSP, wspierana technicznie przez pracowników Kółka Rolniczego oraz z 
udziałem członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Druhowie własnymi rękami w niełatwych 
czasach  i  w  dużej mierze własnymi nakładami finansowymi wznosili mury obiektu .  

 Wysiłki zwieńczone zostały sukcesem – w 1974 roku oddano do użytku nową strażnicę 
pod nazwą “Strażacki Dom Ludowy”, która na długie lata  stała się wraz z przyległym 
boiskiem sportowym ośrodkiem kultury i sportu nie tylko dla Rogozina. Zapewne ten 
obywatelski sukces pomógł w realizacji kolejnego, do dzisiaj największego społecznego 
dzieła w historii Rogozina, a mianowicie – budowy kościoła. Niewątpliwie wiodąca i 
nieoceniona była tu rola ówczesnego proboszcza   parafii Imielnica – ks. Kazimierza  
Kowalskiego, lecz najgłębsze wyrazy szacunku i pamięci nieustająco należą się wszyst-
kim społecznym budowniczym, którzy z zapałem i oddaniem trudzili się przez szereg lat, 
pozostawiając tu bez wątpienia cząstkę serca.  

Obserwując współczesne postawy ludzkie, zastanawiam się, czy opisane powyżej pokła-
dy społecznego zaangażowania są  już  wyczerpane, czy kolejne pokolenia będą od po-
przednich asymilować dobre wzorce postawy społecznej, czy  synowie, wnukowie tam-
tych budowniczych oraz nowi mieszkańcy zaangażują się tak bezinteresownie w kolejne 
inwestycje. W ramach „czynu społecznego” zachęcam do chwili refleksji, a na podsumo-
wanie przytoczę słowa, które wypowiedział prezydent USA  J.F. Kennedy:  

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla Ciebie, zapytaj ,co ty możesz zrobić dla 
swojego kraju”         Krzysztof Czerwiński 
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Pokoloruj obrazek 

                                                                      Rys. Malwina Maliszewska 

Szacunek 
 
 Czasami najtrudniej zdefiniować najprostsze pojęcia. Są tak oczywiste, 
często ich używamy i tak dobrze rozumiemy, że podanie ich znaczenia w pro-
stych słowach jest dla nas bardzo skomplikowane. Tak też jest ze słowem sza-

cunek. Zamiast szukać definicji w słowniku wybierzmy inną drogę:  słowo szacu-

nek jest synonimem słowa respekt, a to z kolei pochodzi od łacińskiego terminu, 
który oznacza rozglądać się dookoła. To pomoże nam rzucić nowe światło na 
znaczenie słów: szacunek i szanować. Czy można stwierdzić, że ten, kto szanu-
je rozgląda się dookoła, a ten, kto nie szanuje, tego nie robi? Otóż tak. Szano-
wać to znaczy: na każdym kroku zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy sami. 
 Kiedy zacząć uczyć szacunku? Od tej chwili, kiedy nasze dzieci będą mia-
ły kogoś obok siebie, a więc od samego początku. Często tłumaczymy, że nasze 
dziecko jest jeszcze za małe. Nie zawsze o to chodzi, żeby dzieci rozumiały to, 
co mówią rodzice. Najważniejsze, żeby od małego ich słyszały i aby w ten spo-
sób powoli wpajać dzieciom zwyczaj zastanowienia się i rozważnego zachowa-
nia. I uwaga!                                                                                                
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W ten sposób nie zabierzemy naszym dzieciom wolności. Jeśli będziemy je odpo-
wiednio wychowywać, nauczymy je być wolnymi, postępować zgodnie z sumie-
niem, zmieniać te zwyczaje, które wydadzą się im niewłaściwe, a także nauczymy 
je krytycyzmu. 
 W praktyce możemy popaść w dwie skrajności: możemy wypaczyć wartość 
szacunku albo przez jego brak, albo przez jego nadmiar. W pierwszym przypadku 
przez tupet czy brak wstydu, nieuprzejmość, grubiaństwo, wtrącanie się. W dru-
gim przypadku przez obawę, aby nie stało się to, czego się nie chce, przez brak 
zaufania lub  przez bezkrytyczne przyjmowanie opinii innych nawet wtedy, kiedy 
kłócą się z normami moralnymi. 
Złe zachowania przejmuje się najszybciej, jeśli się je widzi we własnym domu. 
 
Drewniana miska 

 Biedny dziadek! Przez tyle lat zarabiał na życie pracą własnych rąk. Zmę-

czenie jednak nigdy nie powstrzymało  go od  przyniesienia zapłaty do domu. 

Także jego rodzina cieszyła się dobrobytem, a jedzenie zawsze było na stole. Ta-

ka praca miała jednak swoją cenę: ręce staruszka drżały, jak liście na jesiennym 

wietrze,. Mimo, że bardzo się starał, przedmioty same wypadały mu z rąk i upada-

ły z brzękiem na podłogę. 

 Podczas jedzenia nie mógł trafić  łyżką do ust i całe jedzenie lądowało na 

obrusie. Aby tego uniknąć, przysuwał do siebie talerz, ale wtedy, prędzej czy póź-

niej, rozbijał się on w drobne kawałki na płytkach podłogi. I tak działo się dzień za 

dniem. 

 Zięć zdenerwowany niezaradnością staruszka, podjął decyzję. Dziadek już 

nie mógł jeść posiłków przy wspólnym stole i musiał używać drewnianej miski, tak 

aby nie plamic obrusów i nie niszczyć zastawy stołowej. 

 Dziadek zawiesił bezsilnie głowę i od czasu do czasu ronił samotną łzę. 

Trudno  mu było pogodzić się z takim upokorzeniem. 

 I tak minęło kilka tygodni. Pewnego popołudnia, kiedy zięć  wrócił do domu, 

zobaczył swojego syna całkowicie pochłoniętego jakąś czynnością. Chłopiec  

strugał kawałek drewna kuchennym nożem. Zaciekawiony ojciec zapytał: 

- Nad czym tak pilnie pracujesz? Czy to jakaś praca domowa? 

- Nie, tato – odpowiedziało dziecko. 

- No to o co chodzi? Możesz mi wytłumaczyć? 

-mogę tato. Właśnie robię drewnianą miskę dla Ciebie, kiedy będziesz stary i bę-

dą ci się trzęsły ręce. 

 Wtedy ojciec zrozumiał swój błąd. I od tego czasu, staruszek już zawsze 

siadał do stołu razem ze swoją rodziną. 

 

W 90% wychowujemy przez to, co robimy, a tylko w 10% przez to, co mówimy. 
 

                                                                                    Beata Kapowicka 
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Cytat na grudzień 2011 
 

Kochać – to dawać, ale i przyjmować. Przyjmować trud, ból – czasem niezasłu-
żony, nieprzychylny los. Ufać, wierzyć, że Bóg daje wszystko to, co smuci, i to co 
cieszy. Wiedzieć, że ból zbliża do prawdy. Ważne jest to otwieranie się na drugą 
osobę i wzajemne obdarowywanie siebie. Trudniej jest przyjąć drugiego człowie-
ka takim, jakim jest – nie tylko z zaletami, ale i z wadami. Kto kocha, przyjmuje to, 
co dostaje, a gdy daje nie żąda wdzięczności. 
[...] W człowieku, który naprawdę kocha, budzi się pokora i nieśmiałość. Z tego co 
widzę, powodem rozstań czy dramatów jest ciągłe pamiętanie przede wszystkim 
o sobie. A przecież oddanie siebie w miłości wcale nas nie zuboża, tylko wzboga-
ca. 
[...] Musimy pamiętać, że Bóg przyszedł na świat przez człowieka, a nie przez 
anioła. To jest cała Jego mądrość. Jeśli odtrącimy od siebie innych ludzi, to 
tak, jakbyśmy odtrącali od siebie samego Boga. 

ks. Jan Twardowski, Autobiografia, cz.II 

                
                                                                                                   Agata Trojanowska    

Autorytet szanuje godność dziecka 
 

"Dziecko ma prawo się buntować, bo jest osobnym człowiekiem i czasami mówi 
nam NIE. Czasami trzeba to załagodzić, czasami ustąpić, a czasami przeczekać. 
A jeżeli sytuacja jest bardzo nerwowa, dobrym pomysłem jest dać sobie i dziecku 
czas, by opadły emocje" - opowiada Jakub Śpiewak z fundacji Kidprotect.pl. 
 
To fundament autorytetu. Rodzice posiadają olbrzymią przewagę nad dzieckiem: 
fizyczną, psychiczną, intelektualną, wypływającą z posiadanej wiedzy. Dorosły 
może je zawsze „pokonać” (upokorzyć, poniżyć, wykorzystać itp.). Niektórzy ro-
dzice nawet uzurpują sobie prawo do naruszenia godności dziecka- to moje 
dziecko i mogę robić z nim co chcę. Czy można jednak mieć satysfakcję z takiego 
zwycięstwa? Naruszenie godności dziecka podrywa podstawowe zaufanie dziec-
ka do rodzica. Jest zawsze formą zdrady dziecka. Za nieporozumienie należy 
uznać przekonanie, że na poszanowanie godności dziecko musi zasłużyć. God-
ność dziecku jest raz na zawsze dana. To nie my ją dajemy i nie mamy prawa jej 
odbierać. Dzieci są bardzo wrażliwe na tym punkcie i cierpią, gdy narusza się ich 
poczucie własnej godności. Jak potem mamy oczekiwać szacunku od dziec-
ka ,skoro sami go nie szanujemy? (Iwona Grochulska) 

Monika Sowińska 
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Poznajmy Biblię0. 

Według wszelkich standardów Biblia jest wielkim arcydziełem. Wydarzenia 
w niej opisane zaczynają się w epoce kamiennej, a kończą w świecie Imperium 
Rzymskiego. Mimo upływu tylu lat dla milionów ludzi, którzy czytają Biblię wciąż 
stanowi ona inspirację w ich codziennym życiu; wielu było i jest gotowych za nią 
umierać. Dlaczego tak stara księga, zawierająca historie, które wydarzyły się w 
nieznanych krajach wiele stuleci temu, wciąż przykuwa naszą uwagę? Dlaczego 
ludzie ery kosmicznej czytają księgę, której autorzy nie dożyli nawet czasów wyna-
lezienia roweru? Każdy czytelnik Biblii ma własną odpowiedź na te pytania. Biblia 
przez wiele setek lat wywierała decydujący wpływ na kształtowanie naszego pra-
wodawstwa, systemów edukacyjnych i naszych ideałów demokratycznych - nie 
mówiąc o rozumieniu praw człowieka. Także dzisiaj Biblia bywa motorem wielu 
istotnych zmian kulturowych zachodzących na świecie. Gdy ludzie powstających 
państw poszukują swej tożsamości, zwracają się właśnie ku Biblii. Jej uniwersalne 
przesłanie zmienia oblicze społeczeństw Ameryki Południowej, Afryki i wielu krajów 
Azji. Dzisiaj oddziaływanie Biblii na mieszkańców całego świata jest bezsprzecznie 
ogromne. Pod wpływem jej lektury miliony ludzi decydują się zostać chrześcijana-
mi. Bez Biblii nie można w pełni zrozumieć prądów kulturalnych ani dawniejszych, 
ani gwałtownie zmieniających się dziś. Biblia, będąc starożytną księgą, jest częścią 
niedokończonej historii. Bohaterowie biblijni żyli inaczej niż ludzie dwudziestego 
wieku, lecz ich historia jest początkiem naszej własnej historii. 

Historia ta zaczęła się, trwa oraz skończy się z miłości Bożej. Na jakiejkol-
wiek stronie otworzylibyśmy Biblię, przesłanie jest zasadniczo takie samo. Historia 
stworzenia, wielkie wydarzenia w dziejach Starego Testamentu, życie, śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy i 
życie pierwotnego Kościoła - wszędzie tam widać Boga wychodzącego z miłością 
ku mężczyznom i kobietom, chłopcom i dziewczętom, wzywającego do oddania się 
Mu całym sercem. W centrum historii znajduje się Jezus. On nie tylko wzywa do 
przemyślenia na nowo przyjmowanych przez nas wzorców wiary i postępowania. 
Przynosi również możliwość uwolnienia się od dominacji zła, dając siłę do przemia-
ny życia, które odzwierciedlać ma istotę samego Boga. 

W Biblii znajduje się wiele niezwykłych, pomocnych uwag, jak ludzie powin-
ni i jak w rzeczywistości reagują na wiadomość o wielkiej, przebaczającej miłości 
Boga. Abraham, Amor, Izajasz, Paweł, Piotr i inni wszyscy są nam bliscy.  

Biblia mogłaby przypominać biografię jednego z wielkich religijnych przy-
wódców, gdyby nie twierdzenia,  jakie zawiera na temat Boga i Jezusa Chrystusa. 
Stary Testament wszędzie podkreśla, że Bóg Biblii rości sobie wyjątkowe prawa. 
Aby prawdziwie poznać Boga, człowiek musi uznać Jezusa Chrystusa za Syna Bo-
żego, chcieć uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy i oddać się Mu jako Pa-
nu i Zbawcy. Biblia to wyjątkowa Księga, ponieważ otwiera szereg okien, przez 
które możemy spoglądać na wyjątkowego Boga; a nawet jeszcze więcej. Gdy bo-
wiem czytamy ją z otwartym sercem. szukając pouczeń Bożych, możemy śmiało 
spodziewać się odkrycia nie tylko tego, co Bóg powiedział swoim wyznawcom w 
przeszłości, usłyszymy również to, co dzisiaj Bóg ma bezpośrednio nam do powie-
dzenia. 
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św. Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu  
„Dar Boga dla naszych czasów” 

Helena musiała wcześnie opuścić dom i zacząć pracować. Z polecenia 
znajomej rodziców trafiła do Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie   piekarnię i sklep przy 
ul. Parzęczewskiej 30 (dziś 1 Ma- ja 7) mieli państwo Leokadia i Kazimierz Brysze-
wscy, którzy potrzebowali pomocy do prowadzenia domu i opieki nad ich jedynym 
synem Zenkiem. Mama w sklepie załatwiała klientów – wspominał po latach – a 
Helenka sprzątała, pomagała gotować, musiała pozmywać, śmieci wyrzucić, wody 
przynieść, bo wodociągów nie było. Podawała też jedzenie pracownikom piekarni, 
którzy byli na wyżywieniu rodziców. A jak czas pozwalał, to mnie zabawiała. Pracy 
musiała mieć bardzo dużo, bo w domu były cztery izby, sklep i piekarnia.  
        Pewnego dnia Helenka zobaczyła tam wielką jasność. Sądziła, że to pożar i 
narobiła krzyku właśnie wtedy, gdy piekarze wkładali chleb do pieca. Alarm okazał 
się fałszywy. Niedługo po tym tajemniczym wydarzeniu wróciła do Głogowca, by 
prosić rodziców o pozwolenie na wstąpienie do klasztoru. Kowalscy, chociaż bar-
dzo bogobojni, nie chcieli oddać najlepszego dziecka. Wymawiając się brakiem 
pieniędzy na posag, odmówili zgody. Helenka wróciła więc na służbę, tym razem 
do Łodzi. Najpierw zamieszkała u wuja Michała Rapackiego przy ul. Krośnieńskiej 
9, a pracowała u trzech tercjarek franciszkańskich. Podejmując tę pracę zastrzegła 
sobie czas na codzienną Mszę świętą, odwiedzanie chorych i konających oraz ko-
rzystanie z posługi ich spowiednika. 

         2 lutego 1923  roku, mając  ofertę z  pośrednictwa  pracy,  zgłosiła się w 
mieszkaniu właścicielki sklepu spożywczego przy ul. Abramowskiego 29 Marcjanny 
Sadowskiej, która potrzebowała pomocy do opieki nad trójką swoich dzieci. Jak z 
domu wyjechałam – wspominała po latach swą służącą pani Sadowska – to byłam 
spokojna, bo ona w domu zrobiła lepiej niż ja. Miła, grzeczna, pracowita. Nic na nią 
powiedzieć nie mogę, bo była aż za dobra. Taka dobra, że nie ma słów na to. Opie-
kowała się nie tylko dziećmi swej chlebodawczyni, ale także potrzebującymi, któ-
rych wówczas nie brakowało. W kamienicy, w której mieszkała, w komórce pod 
schodami mieszkał chory człowiek. Helenka nie tylko dbała o to, by podać mu coś 
do jedzenia i usłużyć w potrzebie, ale także zadbała o jego zbawienie, przyprowa-
dzając kapłana. 

Potem pracowała w samej Łodzi. W tym mieście podczas zabawy na balu w parku 
Helence objawił się cierpiący Jezus ubiczowany i skierował do niej słowa: „Dokąd 
cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?"  

                                                                                                      Agata Trojanowska 

 

 
W następnych artykułach będziemy poznawać Biblię, historię 

Boga Jahwe i człowiekaU  
Ks. Prob. Janusz Wiśniewski 

Na podstawie:  

Piotr Wasilewski, "Encyklopedia Biblii" (C) 1997 Świat Książki,  

Ks. Lech Stachowiak, Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990. 
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     Błogosławiona Krew Jezusowa! 

 

 

 

 

 Błogosławiona Chiara Luce Badano urodziła się 29 października 1971 
roku w Sasesllo we Włoszech, w prostej wierzącej rodzinnie. Pełna natural-
nych zalet, piękna i wysportowana, miała wielu przyjaciół, którzy określali ją 
jako normalną, a jednocześnie wyjątkową.   

W 1981 r. razem z rodzicami poznaje Ruch Focolari. W nim to odkrywa Boga 
jako Miłość i Ideał jej życia. Zobowiązuje się wypełniać w każdej chwili,  

z miłości, Jego Wolę. Pielęgnuje przyjaźń z Jezusem, którego rozpoznaje w 
bliźnich, szczególnie tych najmniejszych, najbiedniejszych, a wśród nich w 
dzieciach z Afryki, do których marzy pojechać jako lekarz. 

W wieku 17 lat, dotknięta rakiem kości, stawia czoło chorobie zawierzając 
się Bożej Miłości. Wobec cierpień powtarza:, «Jeśli Ty tego chcesz, Jezu, ja 
też». Ktokolwiek się do niej zbliża, otrzymuje pokój i radość. Chiara zostawia 
przesłanie swoim rówieśnikom: «Młodzi są przyszłością. Ja nie mogę już 
biec, ale chciałabym im przekazać pochodnię, jak na Olimpiadzie. Mają 
tylko jedno życie, warto przeżyć je 
dobrze». 

7 października 1990 roku Chiara ode-
szła do wieczności, została beatyfiko-
wana 24 września 2010 roku. 

 

Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 
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Jan Paweł II mówi do Polaków - najważniejsze przesłania cz.1 

Plac Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979  
Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój 
człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest naj-
głębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co 
naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój rów-
nież dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. "Ten stary dąb 
tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga 
"Kazania sejmowe"). 
Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był 
Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń 
wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych pozornie stoją-
cych opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających 
się.(...) 
I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja - Jan Paweł II, papież, wołam z całej 
głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: 
Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! 
Amen. 
Auschwitz-Birkenau, 7 czerwca 1979  
Czy ktoś na świecie może się jeszcze dziwić, że papież, który tu, na tej ziemi, 
urodził się i wychował, papież, który przyszedł na Stolicę Piotrową z Krakowa, z 
tej archidiecezji, na terenie której znajduje się obóz oświęcimski, że ten papież 
pierwszą encyklikę swego pontyfikatu zaczął od słów Redemptor hominis i że 
poświęcił ją w całości sprawie człowieka, godności człowieka, zagrożenia czło-
wieka - prawom człowieka wreszcie! Niezbywalnym prawom, które tak łatwo 
mogą być podeptane i unicestwione... przez człowieka! Wystarczy ubrać go w 
inny mundur, uzbroić w aparat przemocy, środki zniszczenia, wystarczy narzucić 
mu ideologię, w której prawa człowieka są podporządkowane wymogom syste-
mu... Podporządkowane bezwzględnie, tak że faktycznie nie istnieją.(...) 
Kraków, 1979  
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu 
na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką za-
szczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, 
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
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Proszę was: 
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zaw-
sze 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 tą Miłością, która jest "największa", która się wyra-
ziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. 
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z 
Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. 
Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisła-
wa, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. 
Proszę was o to. Amen 
Westerplatte, 12 czerwca 1987  
Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku grupa 
młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henry-
ka Sucharskiego trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z 
najeźdźcą. Walkę bohaterską. 
Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol 
wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń 
Polaków.       Agata Trojanowska 



 

 

                                                                            11 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu grudniu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej pa-
rafii przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc 
zapraszam w sobotę na godz. 1830 mieszkańców Rogozina z ulic: 

-  z ulicy Morelowej (cała) na 3 grudnia, ,   

- Kwiatowej na 10 grudnia,  

- Wiosennej na 17 grudnia (od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Sło-
neczną), 

- Wiosennej (II część, do końca ulicy) na  30 grudnia,  
- Akacjowej (cała) na 7 stycznia 2012 r.  

 W okresie Adwentu ze względu na szczególny charakter czasu zrezy-
gnujemy z kompozycji kwiatowej przy ołtarzu.  

Drodzy Parafianie 
Wchodzimy w czas Adwentu. Wdzięczni Bogu zasiądziemy niedługo do 

Wigilijnego Stołu, będziemy łamać opłatek, dzielić się Miłością i Chlebem. Za-
prośmy Chrystusa do naszych serc i domów. Opłatek będzie można nabyć w 
kościele w okresie Adwentu po każdej niedzielnej mszy św. (dobrowolne ofiary 
przekażemy na organy). Pamiętajmy o ludziach potrzebujących i możliwości 
pomocy im poprzez zakup świec wigilijnych – cena 5 zł.  

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 
kolejne niedziele. Rozpoczyna się między 27 listopada a 
3 grudnia, kończąc się w dzień Bożego Narodzenia. W 
tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty 
liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor pokuty, nie śpie-
wamy „Chwała na wysokości Bogu”. Codziennie przez 
okres Adwentu odprawiane są Msze św. ku czci Maryi, 
w czasie których pali się świeca roratnia, symbol Naj-
świętszej Maryi Panny. Tak jak możemy, na ile nas stać, przygotujmy się na to 
radosne spotkanie z Jezusem. Skorzystajmy z kolejnej szansy, jaką jest czas 
Adwentu. Ofiarujmy sobie, rodzinie i Bogu chwile refleksji i modlitwy. Skorzy-
stajmy z Sakramentu Pojednania. Zapraszam na Msze św. roratnią i na reko-
lekcje.          Ks. Proboszcz 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-Sob. 1-3    

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św.– RORATNIA 

Nd. 4 II NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św. ODWIEDZINY ŚW. MIKO-

ŁAJA 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 7 i 9   1800 msza św.- RORATNIA 

Nd. 11 III NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Cz. 12-15   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 14,16    1800 msza św.- RORATNIA 

Sob. 17  ROZPOCZĘCIE  

REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 

1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 18 IV NIEDZIELA  

ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  

REKOLEKCJI 

930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Pi. 19-23   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 21,23   1800 msza św.- RORATNIA 

So. 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 

2400 msza św. 

Nd. 25  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt.-Pi. 27-30  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

700 msze św.  

Sob. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZOWE-
GO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 

Cz. 8  UROCZYSTOŚĆ NIEPO-
KALANEGO POCZĘCIA 

1800 msza św.  

Po. 26 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA LITURGICZNE W GRUDNIU 


