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Pismo bezpłatne  

Ks Jan Twardowski 

Śpieszmy się 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy….. 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego  

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna  

zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor  

jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej  

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkn ą …... 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec  

kochamy wciąż za mało i stale za późno …. 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą  
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Ks. prof. Hieronim Chamski 

Nie ma  uroczystej liturgii bez śpiewu 
A śpiewa nie tylko celebrans, ale i wierni. Zwykle pomaga im w tym schola lub 

chór parafialny.  
    Z prawdziwą przyjemnością usłyszeliśmy słowa pochwały od księży w czasie 

odpustu 5-go października tego roku. Jeden z nich powiedział: "Jeszcze nigdy nie 
słyszałem tak potężnego śpiewu kościoła razem z chórem?!"   
   Nasze Soprany zawsze śpiewają melodię, którą powinien z nimi śpiewać cały 

kościół! Męskie głosy mają trudniejsze zadanie, bo ci śpiewają drugi głos, a resz-
tę harmonii uzupełnia na organach pan Mariusz Misiak. 
   Ponieważ głosy żeńskie (najczęściej) śpiewają melodię, cały kościół jest w sta-

nie nauczyć się danej pieśni i śpiewać ją wraz z chórem. 
   Chór nasz nie zamierza nigdy "koncertować" na mszach świętych. Stanowimy 

zespół, którego zadaniem jest podtrzymanie śpiewu całego kościoła. Kto tylko 
może, powinien włączać się do wspólnego śpiewu z chórem. Uczmy się: Śpiewać 
razem! 
   Chór nasz spotyka się: Panie w niedzielę przed sumą: godz. 10:30, a Panowie 

w tygodniu (ustalają sami). Przed występem ćwiczymy razem! 
   Przez okres tych kilku lat nauczyliśmy się 59 utworów (45 pieśni i 14 kolęd), 

nie licząc śpiewów Alleluja, Aklamacji, Ojcze nasz, Amen itd.  
   W swoich ambitnych planach mamy do nauczenia wiele nowych pieśni i kolęd 

z organami, dlatego gorąco zapraszam do chóru młodzież i starszych! 
   Aby śpiew w Rogozinie brzmiał jeszcze donośniej, zapraszam do naszego chó-

ru każdego, kto jest w stanie poświęcić trochę czasu na "modlitwę" wypowiedzia-
ną śpiewem!   

Członkowie chóru: 
Anna Szczutowska, Elżbieta Janiak, Barbara Kozłowska, Renata Trojanowska, 
Zofia Rolska, Beata Wroniewska, Anna Zalewska, Tadeusz Kozłowski, Jan Kwa-
siborski, Sławomir Marciniak, Mariusz Misiak, Jan Pałysa, Grzegorz Śniegocki. 

 

 



 

 

3 

Święto - świętowanie w życiu człowieka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrześcijańskie święta są bezpośrednio związane ze świętami Narodu Wybrane-

go. Bóg objawiając się człowiekowi, nawiązuje do świąt pogańskich, które ob-
chodzili sami Żydzi lub narody ościenne. Boże Objawienie nie tworzy rzeczy cał-
kowicie nowych, nie spuszcza gotowych z nieba. Święta żydowskie nie zjawiły 
się na białej karcie. W świętach, które Izrael (Żydzi) przejął, następowało stop-
niowo uduchowienie, ukierunkowanie do Boga – Jahwe.  

Podobnie w ramach świąt żydowskich dokonuje się proces zbliżania do misji 
Jezusa Chrystusa, opisanej w Nowym Testamencie. W świętach żydowskich od-
najdujemy obchody związane z kulturą rolniczą (żniwa, winobranie), odzwiercie-
dlające rytm astronomiczny, astrologiczny, czy też inspirowane tematem losów, 
płodności. Zadaniem proroków była m. in. troska o treść poszczególnych świąt. 
Duchowość obchodów wyrażała się w trosce o monoteistyczne (Bóg jedyny 
Stwórca świata) rozumienie porządku świata, wewnętrzną, a nie tylko zewnętrzną 
postawę człowieka, wierność przepisom i rytom świątecznym, która to wierność 
była znakiem nowego stworzenia w sercach i woli.  

Podstawowym jednak fundamentem i rolą święta było powiązanie wydarzenia z 
faktem historycznym. Fakt naturalny staje się świętem, a także nośnikiem wyda-
rzenia historycznego, przypomnieniem z dziejów, miejscem Boga, który prowadzi 
swoją wszechmocną ręką Naród Wybrany. I tak Pascha /wyjście z niewoli egip-
skiej/ zostaje związana z najważniejszym wydarzeniem w historii Żydów. Ale to 
także identyfikacja narodu, tworzenie narodowej tożsamości np. ucieczka z Egip-
tu, mieszkanie w namiotach, nadanie nowego prawa itp.  

Następny etap uduchowienia świąt to ukierunkowanie ich na mesjańską rolą 
Boga. Cel naszej ziemskiej wędrówki to osiągnięcie Nowej Ziemi Obiecanej -
Nieba. W Nowym Testamencie obchody wszystkich świąt znajdują swoje wypeł-
nienie w przyjściu Jezusa Chrystusa. Historia Jego życia staje się treścią poszcze-
gólnych obchodów. Przez cały rok w ustalonych dniach, Kościół uważa za swój 
obowiązek obchodzić wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa: narodziny, chrzest, 
śmierć, zmartwychwstanie itp..   ks. Janusz Wiśniewski 

Nr 11/96 

Rys. Andrzej Jankowski 
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Konkurs dla dzieci  

Przygotował ks. prof.  Hieronim Chamski 

Rysunek Andrzej Jankowski 

Nr 11/96 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ten, kto czyta pismo św. w kościele 

2. Sufit w kościołach 

3. Pieśń przy żłóbku 

4. Głos męski w chórze 

5. Najważniejsza część kościoła 

6. Imię ks.Proboszcza 

7. Przy "grobie" Pana Jezusa 

Rozwiązanie krzyżówki proszę wysłać mailem na adres: hejnal@hejnal.eu  
Nagrodę zwycięzcy otrzyma pierwszych dziesięć dzieci uczęszczających do SP Ro-

gozino. 
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Terminy tych świąt wyznaczone zostały przez Kościół. W 835 r. papież Jan XI 
ustanowił uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) ku czci zmarłych świę-
tych -  i to zarówno świętych wyniesionych na ołtarze, jak i tych nikomu nie zna-
nych. Przeszło sto lat później w 998 r. ustanowiony został w Kościele Dzień Za-
duszny (2 listopada), dzień nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych. 
W całej Polsce 1 i 2 listopada wszystkie cmentarze odwiedzają niezliczone rze-

sze ludzi, aby przynajmniej zatrzymać się przy grobach swych bliskich. Obyczaj 
polski nakazuje bowiem zapalić światło także na mogiłach zapomnianych, opusz-
czonych, takich, których nie odwiedza już nikt bliski. Jednak zgodnie z naszą tra-
dycją i trwającym przez wieki obyczajem to właśnie dzień 1 listopada jest naj-
ważniejszym dniem obchodów zadusznych. Następny dzień 2 listopada to Święto 
Zmarłych nie jest już tak powszechnie obchodzony, choć w kościele odprawia się 
przez cały dzień nabożeństwa żałobne i modły. 
1 i 2 listopada są w Polsce także dniami pamięci narodowej. Płoną znicze w 

cmentarnych kwaterach żołnierskich, na grobach powstańczych, na bezimiennych 
– tak licznych w Polsce – polnych i leśnych mogiłach żołnierskich, na miejscach 
straceń, przy tablicach pamiątkowych poświęconych pamięci poległych i zabitych 
we wszystkich wojnach.  
Obchody zaduszne są tak stare jak ludzkość. Pamięć o zmarłych stanowi wartość 

dla wszystkich ludzi na całym świecie; cechuje wszystkie społeczności ludzkie, 
jakie kiedykolwiek żyły na kuli ziemskiej. Nie ma takiego miejsca na Ziemi, w 
którym by nie oddawano czci zmarłym, nie obchodzono świąt i obrzędów zadusz-
nych. W przeszłości należały one do najważniejszych świąt. Odprawiano je wiele 
razy w roku. Towarzyszyły im zawsze modły i ofiary z jadła i napojów. 
Polskie Zaduszki, niezwykłe obchody święta zmarłych, są niejako przedłuże-

niem uroczystości zadusznych odprawianych przez naszych przodków. Zaduszko-
wym obchodom kościelnym towarzyszyły bowiem przez całe stulecia różne star-
sze niż chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy ludowe.  
W czasach Adama Mickiewicza, w XIX wieku, obrzęd zaduszny zwany Dziada-

mi, z przywoływaniem duchów, z przeznaczoną dla nich ucztą obrzędową, jak 
wiadomo, stał się inspiracją dla wielkiego poematu narodowego pod tym właśnie 
tytułem. Wierzono, że w  noc poprzedzającą Dzień Zaduszny cienie zmarłych 
wychodzą w procesji z cmentarza, udają się do pobliskiego kościoła i słuchają 
tam mszy, którą odprawia zmarły proboszcz. Wierzono powszechnie, że w tę wła-
śnie noc dusze zmarłych – z łaski Bożej – mogą odwiedzać swe domostwa. Zosta-
wiano więc dla nich uchylone na noc drzwi i furtki, a na stole  lub parapecie 
okiennym chleb i inne jadło, a czasami także kwartę lub flaszkę z wódką.  
Współcześnie, wszystkie te praktyki, wierzenia, obrzędy odchodzą w przeszłość. 

Jednakże dawne, jak i obecne obchody Świąt Zmarłych łączy ta sama niezmienna 
idea i intencja – jest nią nieprzemijająca pamięć. 

Dni poświęcone pamięci zmarłych  Nr 11/96 

Beata Kapowicka 

 

 

Wspomnienie o Pawle z Radzanowa 
Listopad to miesiąc niezwykły, czas wspomnień, czas, w którym - jak mówi po-

eta -„odwiedzamy bliskich groby, zapalamy zasmuceni małe lampki znak żało-
by”. Kim są nasi bliscy? Rodzice, dzieci, krewni, przyjaciele.... ale, jeśli sięgnie-
my głębiej, są to również ludzie na pozór  dawno zapomniani. Nasi przodkowie, 
bez których wiary, odwagi i determinacji nie byłoby nas. I tak naprawdę  nieważ-
ne, czy prapradziad był chłopem pańszczyźnianym czy hrabią. Każdy z nich zło-
żył cegiełkę swojego życia w ofierze dla przyszłych pokoleń. Niektórym jednako-
woż, dano więcej, aby w sposób bardziej znamienity, mogli się z nami dzielić 
swoją spuścizną. Taką postacią, bez wątpienia jest Paweł z Radzanowa, chorąży 
płocki. Pierwszy odnotowany w dokumentach historycznych przedstawiciel rodu 
Radzanowskich, herbu „Prawdzic”, którego gniazdem rodzinnym była niewielka 
obecnie miejscowość Radzanów, położona około 20 km od Raciąża.  
Prawda historyczna o Pawle – człowieku wielkiego serca i charakteru - spisana 

została przede wszystkim w inny sposób, kamieniami rozlicznych świątyń, które 
ufundował. Z jego to bowiem fundacji powstała nieodgadniona jeszcze na tę 
chwilę liczba kościołów na Mazowszu, prawdopodobnie począwszy od nieistnie-
jącego już kościoła w Rogozinie, poprzez – spalony w siedemnastym wieku od 
pioruna kościół w urokliwej podpłockiej miejscowości Sikórz, pogrzebany w pro-
chach przeszłości kościółek w Sielcu (obecnie Krasnosielcu w powiecie makow-
skim), a skończywszy na przepięknym pobernardyńskim Sanktuarium w Ratowie, 
gdzie zachwycony słynącym łaskami obrazem Świętego Antoniego Padewskiego, 
sprowadził zakonników darowując im nie tylko część swej ziemi, ale pozwalając, 
by brali cegły na  klasztor z podupadającego zamku w Niedzborzu.  
Decyzja o rezygnacji z odbudowy zamku i przeznaczeniu jego cegieł na nowo 

powstający zespół sakralny doskonale pokazuje otwartość jego serca na sprawy 
Boga i ludzi. Bernardyni bowiem, poza roznieceniem kultu Świętego Antoniego, 
przynieśli miejscowej ludności światło wiedzy w różnorodnych obszarach co-
dziennego życia. Ukryte wśród malowniczych rozlewisk Wkry i Mławki, Sanktu-
arium stanowi nie tylko perełkę architektoniczną, ale jest ważnym miejscem dzie-
dzictwa Wartości, którym hołdował Paweł z Radzanowa. Ród jego wydał wielu 
zasłużonych dla Mazowsza mężów, by tylko wspomnieć słynnego potomka - Ka-
zimierza III, księcia mazowieckiego i zarazem biskupa płockiego.  
Nie wiem, gdzie spoczywa Paweł z Radzanowa, być może jest to zapisane w 

dokumentach, do których nie udało mi się dotrzeć. Klęcząc jednakże w ratowskim 
Sanktuarium, myślę zawsze o Pawle z Radzanowa. Zwłaszcza teraz, w listopa-
dzie, w czas Zaduszek, pochylmy się nad jego symbolicznym grobem i zapalmy 
mu w sercu znicz pamięci. Niech jego mogiła nie będzie tą, na której – jak mówi 
przywołany na początku anonimowy poeta – „nikt lampki nie zapali”. 

Jesteśmy z krwi naszych przodków 

Ewa Kozłowska  /Społeczny Komitet Ratujmy Ratowo/ 

Nr 11/96 
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 Na ogół dzieci same dochodzą do równowagi i lęki mijają samoistnie (po czym 
pojawią się nowe, o innym podłożu).  
Warto pamiętać, że lęk nie jest niczym złym- to najnormalniejsza reakcja zdro-

wego organizmu na zagrożenie i trzeba uszanować potrzebę dziecka ucieczki z 
danego miejsca czy unikania przedmiotów wzbudzających strach. Dzięki coraz 
lepszemu rozumieniu rzeczywistości z wiekiem przestaje ona być tak przerażają-
ca. Jeżeli w dziecku bardzo długo utrzymuje się jakiś lęk, można mu pomóc po-
przez ostrożne, stopniowe oswajanie, np. w przypadku strachu przed wodą- chla-
panie się w płytkiej sadzawce na długo przed kontaktem z basenem czy jeziorem. 
Potrzebne są tu wyczucie i cierpliwość.  
Co ciekawe, często u dziecka, które samodzielnie pokonało lęk przed czymś, 

pojawia się fascynacja Co potrafi dwuletnie dziecko? Rozumie większość co-
dziennej mowy i zastanawia się przed podjęciem jakiegoś działania. Biega, patrzy 
pod nogi, omijając przeszkody, skacze w miejscu, zeskakuje ze schodków, peda-
łuje na rowerku z trzema kołami, kopie piłkę, potrafi wyjść górą z łóżeczka ze 
szczebelkami, samodzielnie wchodzi na schody, stawiając obie stopy na stopniu, 
otwiera drzwi, rozpakowuje paczki, rozbiera się, myje i wyciera ręce, nakłada 
pokrywki na pudełka, składa papier, rzuca piłkę zza głowy, siada przy stole, ukła-
da proste puzzle, buduje wieżę z 6 klocków.  
Świetnie rozwinęła się jego mowa- wielu dwulatków wypowiada 20-50 słów w 

tym złożonych z wielu sylab, odpowiada na proste pytania, składa zdania z trzech 
wyrazów (niegramatycznie), lubi trudne wyrazy, może powiedzieć swoje imię i 
nazwisko, nuci i śpiewa. Zdarza się, że rozumie wszystko, ale mało mówi. 
Normalne dla tego wieku są napady 

złości, wycie, gryzienie, wrzaski. 
Dwulatek potrafi zastanawiać się nad 
zadaniem, zanim je podejmie, kopio-
wać kółka i proste linie, układać proste 
puzzle-układanki, rozumie proste dwu-
stopniowe polecenia, np. idź do sypial-
ni i przynieś misia.  
Ulubione zabawy w drugim półroczu 

drugiego roku życia to ciągnięcie i 
pchanie zabawek, np. wózków, poma-
ganie w domu, gimnastyka, wspinanie 
się, przestawianie mebli, czytanie ksią-
żek. 

18-24 miesiąc życia dziecka 

cd artykułu z października - Monika Sowińska 

Nr 11/96 

 

 

8 

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina 
nam, że celem naszego życia nie jest śmierć, 
ale raj! Pisze o tym św. Jan Apostoł: «Jeszcze 
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 
gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest» (1 J 3, 2). 
Święci, przyjaciele Boga, zapewniają nas, że ta 
obietnica nie zawodzi. Swoją ziemską egzy-
stencję przeżyli bowiem rzeczywiście w głębo-
kiej komunii z Bogiem. W obliczach braci naj-
mniejszych i pogardzanych widzieli oblicze 
Boga, a teraz oglądają je twarzą w twarz w 
jego chwalebnym pięknie. 

Święci nie są nadludźmi ani też nie urodzili się doskonali. Są tacy jak my, jak 
każdy z nas. Są ludźmi, którzy zanim osiągnęli chwałę nieba, wiedli normalne 
życie, wypełnione radościami i smutkami, trudami i nadziejami. A co zmieniło 
ich życie? Gdy poznali miłość Boga, poszli za Nim całym sercem, bezwarunkowo 
i bez obłudy; poświęcili swoje życie służbie innym, znosili cierpienia i przeciw-
ności bez nienawiści i odpowiadając dobrem na zło, szerząc radość i pokój. 
Bycie świętymi nie jest przywilejem nielicznych, my wszyscy przez chrzest 

otrzymaliśmy dziedzictwo umożliwiające nam stanie się świętymi. Wszyscy za-
tem jesteśmy powołani do pójścia drogą świętości, a droga ta ma imię, oblicze 
Jezusa Chrystusa. On w Ewangelii ukazuje nam drogę: drogę Błogosławieństw 
(por. Mt 5, 1-12). Rzeczywiście, królestwo Boże jest dla tych ludzi, którzy nie 
pokładają ufności w rzeczach, ale w miłości Boga; dla tych, którzy mają serce 
proste, pokorne, nie uważają, że są sprawiedliwi i nie osądzają innych; którzy 
potrafią cierpieć z tymi, którzy cierpią, i radować się z tymi, którzy się weselą, 
nie są gwałtowni, lecz miłosierni i starają się budować pojednanie i pokój. 
Święci kierują do nas przesłanie. Mówią nam: zaufajcie Panu, bo Pan nie zawo-

dzi! Nigdy nie zawodzi, jest dobrym przyjacielem, który zawsze trwa przy nas. 
Przez swoje świadectwo święci dodają nam otuchy, abyśmy nie lękali się pójść 
pod prąd lub że zostaniemy niezrozumiani i wyśmiani, gdy będziemy mówić o 
Nim i o Ewangelii; swoim życiem ukazują nam, że ten, kto pozostaje wierny Bo-
gu i Jego Słowu, doświadcza już na tej ziemi pociechy Jego miłości, a później 
«stokroć więcej» w wieczności. Taka jest nasza nadzieja i o to prosimy Pana dla 
naszych zmarłych braci i sióstr. Kościół mądrze umieścił zaraz po uroczystości 
Wszystkich Świętych Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Z naszą 
modlitwą uwielbienia Boga i ku czci błogosławionych duchów łączy się modlitwa 
za tych, którzy przed nami przeszli z tego świata do życia wiecznego. 

Papież Franciszek - Świętować nie jest przywilejem Nr 11/96 

Opracowała na podstawie www.opoka.pl Magdalena Balska 
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Co zrobić żeby On nie pił  

cd artykułu z sierpniowego numeru - Ewy Dąbrowskiej 

Nr 11/96 

 Wniosek o leczenie odwykowe należy złożyć w siedzibie GKRPA  
(Sekretariat Urzędu Gminy).  Należy mieć z sobą Dowód Osobisty. We wniosku 
należy opisać sytuację rodzinną pijącego, sposób picia ( ile i jakiego alkoholu 
pije, jak często, czy pije ciągami, gdzie pije?), opisać szkody jakie wywołuje pod 
wpływem alkoholu. Wniosek można wysłać Pocztą na adres GKRPA. Na zapro-
szenie Komisji na rozmowę trzeba przyjść z Dowodem Osobistym. Cała procedu-
ra jest bezpłatna.  
Załatwienie sprawy trwa do 3 miesięcy (dwukrotne wezwania, sporządzenie wy-
wiadu środowiskowego  i policyjnego, sporządzenie i skierowanie wniosku do 
Sądu Rejonowego).  
Po złożeniu wniosku możliwe są różne wersje wydarzeń : 
     1 Wariant  
 Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi i przyznaje, że ma problem alko-
holowy oraz że chce podjąć leczenie dobrowolnie.. W takim przypadku GKRPA 
przedstawia  ofertę ośrodków leczenia uzależnienia w  pobliżu miejsca zamiesz-
kania.  Leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w 
wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż podej-
mowane są działania pozwalające ustalić czy dana osoba leczy się i utrzymuje 
abstynencję. W przypadku  powrotu do nałogu sprawa zostanie skierowana do 
właściwego Sądu. 
     2 Wariant  
 Osoba wezwana przychodzi  i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowe-
go i nie zamierza podjąć leczenia. 
 W takiej sytuacji komisja podejmuje rozmowy uświadamiające,  pomaga-
jąc osobie zgłoszonej dostrzec swoje picie. W przypadku, gdy osoba zgłoszona 
zaprzecza piciu, lub je bardzo umniejsza i usprawiedliwia, odmawiając podjęcia 
leczenia odwykowego, a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego picia, kiero-
wana jest ona na badanie przez biegłych sądowych (są to: lekarz psychiatra oraz 
psycholog/ specjalista psychoterapii uzależnień). Koszty badania pokrywa Gmi-
na, a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak  i w ewentualnym 
postępowaniu przed Sądem. 
 Jeżeli z opinii orzekających biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, 
sprawa przed Komisją jest umarzana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, 
że dana osoba jest uzależniona, to wówczas sprawa kierowana jest do właściwego 
Sądu.  
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M SZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca:  
od godz. 1600 komunia chorych w czwartek, (wcześniej pro-
szę o zgłoszenie osób chorych do kancelarii parafialnej), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  

godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni  - godz. 1500 /w 
okresie letnim: kwiecień - listopad/ 

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale - niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w poniedzia-
łek i środę) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA :  
Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030 i środa lub czwartek o godz. 1830  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900. 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  
KANCELARIA : czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 24 264 45 58, 507119511 

Nr 11/96 

ZŁOTE MY ŚLI ŚW. JANA PAWŁA II 
Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia 
w dzisiejszym świecie.  (Homilia, Błonie Krakowskie,2002) 

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać nasze 
życie i przynosić owoc dobra.  
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Redaguje zespół. Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Pragnę serdecznie podziękować Panom: Pawłowi Pokorskiemu, Andrzejowi Po-
korskiemu, Janowi Ruszkiewiczowi i Jarosławowi Jarkowskiemu za odnowienie 
naszej świątyni w czynie społecznym. Chciałbym przypomnieć, że całkowita po-
wierzchnia ścian świątyni i sufitu do pomalowania wynosi 1350 m2. Trzykrotnie 
pomalowano, raz podkład i dwukrotnie kolor. Dziękuję Panom: Jerzemu Kopyto-
wi za zdjęcie starych lam grzewczych, Sławomirowi Gierwatowskiemu za podno-
śnik, który ponad 2 tygodnie był wykorzystywany w naszym kościele. Wyrażam 
ogromną wdzięczność dwom grupom sprzątającym ze Stróżewka, które uporząd-
kowały naszą świątynię. Jedna grupa przed parafialnym odpustem św. Faustyny, a 
druga tydzień później. Z serca dziękuję innym osobom, które pomagały przy od-
nowieniu naszej świątyni, ustawiały ławki, pomagali zdejmować lampy, obrazy, 
przekładali rzutnik. Poprzez Państwa dobrowolną pracę dużo zaoszczędziliśmy, 
koszt który ponieśliśmy przy tej inwestycji to ok. 10 tys. PLN. Proszę tylko poli-
czyć całkowity koszt odnowienia świątyni.  

ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz 

Nr 11/96 

Przedstawienie wykonane przez dzieci ze świetlicy „Przystanek” miało na celu  
przybliżenie wartości różańca, który jako szczególna modlitwa do Boga jest silną 
bronią od wszelkich nieszczęść. Potrzebne jest tylko zaufanie Bogu, wytrwała i 
systematyczna modlitwa. W przedstawieniu brali udział: Małgosia  - Julia Woj-
ciechowska, Jaś - Bartosz Jezierski, Anioł 1 - Małgorzata Truszczyńska, Anioł 2 - 
Małgorzata Kukawska, Maryja - Oliwia Krajewska, Józef - Eryk Zieliński, Elż-
bieta - Daria Śmigielska, Archanioł - Natalia Dworakowska, Orszak Maryjny - 
Klaudia Komuda, Paulina Lelusz, Róża i Kalina Gumulak.  

Przedstawienie „Klejnoty Maryj” 04.10.2014  

Idzie ksiądz przez pustynię i napotkał głodnego lwa. Pada na ziemię i zaczyna się 
modlić:  
- Boże, spraw, aby to stworzenie miało choć trochę chrześcijańskich uczuć!  
Lew nagle klęka i również zaczyna się modlić. Ksiądz woła:  
- Dzięki Ci, Panie!  
Lew na to:  
- Pobłogosław Panie ten posiłek...  

Anegdoty o Kościele…. 

Uroczystość zaślubin. Kapłan mówi do państwa młodych: - I pamiętajcie o tym, 
co napisano w Biblii: "Gdzie pójdziesz ty, tam i ja." Panna młoda nie może po-
wstrzymać się o śmiechu: - Mój mąż jest listonoszem.  
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Nr 11/96 

Dzień    Niedziela Dzie ń  
powszedni 

Terminy 

Sob. 1  UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH 

1800 msza św. 

Nd. 2 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH 

930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 3-8   1800 msze św.  

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych  

/czwartek/ 

1700 nabożeństwo i spowiedź 

1800 msza św. 

Nd. 9 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Wt. 11  ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI 

1800 msza św. 

Po.-Sob. 10-15   1800 msze św.  

Nd. 16 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowa-
nia 

Po.-Sob. 17-22   1800 msze św.  

Nd. 23 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie Koła 
Żywego Różańca 

1130 msza św. 

Po.-Sob.  24-29   1800 msze św.  

Nd. 30 I NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

23 listopada - ostatnia niedziela roku kościelnego. Zamyka go Uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata, która pokazuje nam cel naszego życia - Króle-
stwo Niebieskie. Królestwo, które już teraz musi być dla chrześcijan rzeczywisto-
ścią dnia codziennego. 


