
23 czerwca 2012 r. 
10.00 - I FESTIWAL CHÓRÓW SENIORA ROGOZINO 2012 
  POD PATRONATEM MICHAŁA BOSZKO – STAROSTY  
  PLOCKIEGO /Kościół pw. św. Faustyny pw. św. Faustyny – Apostołki Miłosier-
  dzia Bożego / 

30 czerwca 2012 r. 
ORLIK 
10.00  - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PROBOSZCZA 
12.00 – 15.00 - TURNIEJ DRUŻYNOWY RODZIN 
    - PAINT BALL 
12.00 – 13.00 - BIEG Z PROBOSZCZEM 
REMIZA 
OD 15.00 - WESOŁE MIASTECZKO DLA DZIECI 

 - PŁETWONUREK W BASENIE (zabawy w basenie dla  
  dzieci) 

16.00  - MECZ PIŁKI SIATKOWEJ SENIORA 
18.00          - MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZY  A W I TE CJI 

     PARAFII ( kościół parafialny) 
19.00     - DZIECIĘCY ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „MAŁE       

    ROGOZINO” 
          - BREAK DANCE 
          - WYSTĘP MISTRZÓW POLSKI NA DESKOROLCE 
21.00 – 1.30 - ZABAWA TANECZNA 
15.00 – 00.00 -  BUFET 

01 lipca 2012 
13.00 - RAJD ROWEROWY – OKOLICE ROGOZINA  
  START: REMIZA 

23 czerwca festiwalem chórów rozpoczniemy obchody Święta Parafii. Główne uroczystości odbędą się  
30 czerwca. W tym roku chcemy powrócić do pierwotnej idei wspólnego, przez cała parafię, przeżywania 
rocznicy powołania parafii i konsekracji świątyni. To już szósta rocznica. Koszty całej imprezy będziemy 
finansować sami, bez wsparcia finansowego Urzędu Gminy. Tace z czerwca w całości przeznaczone będą 
na ten cel. Liczymy na hojność osób prywatnych. Mam nadzieję, że gmina użyczy nam placu przed Remizą 
Strażacką i pozwoli skorzystać z mediów i innych urządzeń, o które wystąpiliśmy pisemnie do władz gmin-
nych.  

Ks. proboszcz  

ŚWIĘTO PARAFII 



Pragną się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym od-

biciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest nie-

zgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliź-

nich. 

Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie 

podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatry-

wała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. 

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała 

się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki 

bliźnich. 

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie 

mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i prze-

baczenia. 

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dob-

rych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, a na siebie 

przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. 

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze 

spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmę-

czenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. 

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła 

ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. 

Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać 

będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu 

Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miło-

sierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. (...) Jezu mój, przemień mnie w 

siebie, bo Ty wszystko możesz (Dz. 163). 

Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich 

Z Dzienniczka św. Faustyny. Modlitwe tę dedykuje wszystkich naszym Parafianon i miłym Mościom.  

Ks. Proboszcz 


