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By ktoś myśląc o nas 
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Tryptyk, który jest umieszczony w lewej kruchcie naszego kościoła,  malo-
wany farbami olejnymi na płótnie ręką płockiego artysty Stanisława Płóciennika 
– przedstawia Chrystusa w Emaus i dwóch męczenników  stołu Pańskiego: Bło-
gosławionych abp Juliana Antoniego Nowowiejskiego i bp Leona Wetmańskiego. 
Przyjrzyjmy się bliżej sylwetce jednego z nich, sędziwego Arcybiskupa. Urodził 
się na urokliwej ziemi sandomierskiej 11 lutego 1858 r. w Lubieńcu (w dniu 
pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes). Potem przeniósł się wraz z ro-
dzicami do Płocka i z Kościołem płockim związał się na całe życie. Tu wstąpił do 
seminarium duchownego, stąd też wyjechał do Petersburga dla odbycia dalszych 
studiów teologicznych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1881 roku. Rok później 
został nominowany na profesora seminarium płockiego, gdzie wykładał łacinę, 
liturgikę i teologię moralną, pracował także w duszpasterstwie. Po kilku latach 
został wicerektorem seminarium. Antoni Nowowiejski pracował przede wszyst-
kim naukowo. Opublikował wiele prac, zwłaszcza z zakresu liturgiki, ale angażo-
wał się również społecznie. Został mianowany rektorem seminarium i wikariu-
szem generalnym diecezji płockiej. W 1908 r. przez papieża Piusa X został mia-
nowany biskupem płockim. Pełnił tę funkcję przez 33 lata.  

Nie da się krótko wyliczyć zasług księdza biskupa, ale wszystkie jego dzia-
łania płynęły z troski o należyty poziom duchowy i intelektualny duchowieństwa i 
świeckich. Przeprowadził reformę studiów seminaryjnych, rozbudował gmach 
seminarium duchownego, utworzył niższe seminarium i muzeum diecezjalne, po-
budował dom letniskowy dla kleryków i stworzył szkołę organistowską. Konse-
krował ok. 40 nowo wybudowanych lub wyremontowanych kościołów, wspierał 
rozwój Akcji Katolickiej. Przez Benedykta XV został mianowany asystentem tro-
nu papieskiego, a przez Piusa XI arcybiskupem tytularnym Silyum. W 1931 r. za 
zasługi dla kościoła i państwa został odznaczony Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Polonia Restitu-
ta.  

W jego posłudze paster-
skiej szczególne miejsce zajmo-
wała sprawa misji. Apelował czę-
sto do wiernych i duchowieństwa 
o wspieranie dzieła ewangelizacji 
świata. W 1925 r. został miano-
wany pierwszym w Polsce Preze-
sem Związku Misyjnego Ducho-
wieństwa w Polsce.                         

cd w nr 03/101 

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Jak to się zaczęło... 
Gazetka parafialna powstała z inicjatywy księdza dr Janusza Wiśniewskie-

go - proboszcza w listopadzie 2006 r. i pierwotnie nosiła nazwę „Wiadomości 
Parafialne”. Dopiero od stycznia 2012 r. nosi tytuł „Spotkanie”. Aktualny numer 
jest jej setnym wydaniem. Na przestrzeni lat nasza gazetka zmieniła się wiele ra-
zy, zmienny był skład redakcji oraz liczba osób pracujących nad wydaniem kolej-
nych numerów, pojawiały się w niej różnorodne działy tematyczne. Zdecydowa-
nie zwiększył się nakład i ilość stron gazetki. Zaczynaliśmy od jednej kartki w 
ilości 100 egzemplarzy, obecnie wydajemy 12 stron w liczbie do 350 sztuk.  

Dla naszej gazetki specyficzne jest to, że faktycznie tworzą ją parafianie- 
część z nich pisze artykuły, część pomaga w procesie wydawniczym, wielu czyta 
i dzieli się z nami swoimi refleksjami, pomysłami. Większość artykułów nawią-
zuje do rzeczywistego życia parafialnego. Staramy się, aby tematy poruszane w 
gazetce były odzwierciedleniem aktualnych wydarzeń, inspiracją do podejmowa-
nia nowych działań, zachętą do refleksji i dyskusji na tematy religijne. Zdarza się, 
że jakiś artykuł nie zostaje zamieszczony z różnych przyczyn, np. zbyt późnego 
wysłania przez autora. Niektóre materiały czekają kilka miesięcy na swoją kolej 
na przykład ze względu na brak związku z okresami liturgicznymi, przez co wy-
pierane są przez aktualne sprawy wymagające natychmiastowego opisu bądź roz-
ważenia. Jednakże większość artykułów drukowana jest na bieżąco.  

Gdyby połączyć wszystkie wydane dotychczas numery, powstałaby bardzo 
gruba księga licząca około tysiąca stron i zawierająca niecałe sześciuset artyku-
łów. Księga ta byłaby kroniką naszej rogozińskiej parafii i opisywałaby wszystkie 
najważniejsze wydarzenia z ostatnich ośmiu lat. Znalazłyby się w niej relacje z 
wszystkich religijnych uroczystości, wizytacji duszpasterskich, podsumowania 
finansowe, rysunki o tematyce religijnej, bajki i poezja.  

Nasza gazetka pełni wiele różnorodne funkcje, ale z pewnością jedną z naj-
ważniejszych jest informacyjna. Bardzo istotną role pełnię teksty poświęcone te-
matyce religijnej i etycznej, gdyż zachęcają parafian do życia bardziej w oparciu 
o Ewangelię i skłaniają do głębszej refleksji.  Pragniemy, aby nasze pismo było 
płaszczyzną dyskusji na tematy istotne dla parafii, aby pojawiały się w nim pomy-
sły działań na rzecz naszej wspólnoty, aby każdy odnalazł w niej swoje miejsce. 
Zachęcamy naszych parafian do formułowania swoich potrzeb, pomysłów, celów. 
Mamy nadzieję, że gazetka będzie wydawana tak długo, jak długo będzie potrzeb-
na i wszyscy będziemy pracowali nad tym, aby odpowiadała na potrzeby parafian. 
Wszyscy mamy w niej swój wkład- piszący i czytający.  

Życzymy sobie i Wam jak najciekawszych artykułów do przeczytania, z 
których moglibyśmy skorzystać wzbogacając swoje życie duchowe i codzienne. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Liczymy, iż podzielicie się z 
nami swoimi uwagami. 

Agata Magdalena Trojanowska 

Nr 02/100 
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Poznajemy języki obce - angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Nr 02/100 
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1.  Uczucie szczęścia. (J)         
2. Liczebnik określający obecny numer gazetki. (H)  
3. Fetować uroczystość.(C)         
4. Zdolność tworzenia w myślach np.: obrazów.(I) 
5. Tekst publicystyczny zamieszczany w gazetach. (A) 
6. Osoba zajmująca się redagowaniem tekstów.(E) 
7. Ogół obywateli tworzących wspólnotę. (S)   
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie 
może zmienić całe życie… 

Znak 
Młodzieniec siedział sam w autobusie. 

Wzrok miał nieprzerwanie skierowany za 
okno. Wyglądał na niewiele ponad dwadzie-
ścia lat, był piękny, z twarzą o delikatnych 
rysach. 

Pewna kobieta usiadła obok niego. Po 
zamienieniu kilku słów o pogodzie – ciepłej, 
wiosennej – młodzieniec niespodziewanie rzekł: - Byłem w więzieniu przez dwa 
lata. Wyszedłem dzisiejszego ranka i wracam do domu. 

Słowa wypływały z niego jak rwąca rzeka, kiedy opowiadał, jak dorastał w 
biednej, uczciwej rodzinie i jak jego przestępcza działalność przysporzyła rodzi-
nie bólu i wstydu. 

Przez dwa lata nie miał od nich wieści. Wiedział, że rodzice byli zbyt bied-
ni, aby pozwolić sobie na podróż do więzienia, i zbyt prości, aby pisać listy. On 
sam przestał do nich pisywać, ponieważ nie odpowiadali. Trzy tygodnie przed 
zakończeniem kary uczynił ostatni, desperacki krok, który miał mu pozwolić na 
powrót do ojca i matki. Przeprosił ich za zawód, jaki im sprawił, i poprosił o wy-
baczenie. 

Po wyjściu na wolność wsiadł do autobusu, który miał go zawieźć do jego 
miasta, i którego trasa wiodła obok ogrodu i domu, gdzie dorastał i gdzie nadal 
mieszkali jego rodzice. 

W liście napisał, że rozumie ich zachowanie. Dla ułatwienia sprawy popro-
sił, aby dali mu znak, który mógłby zobaczyć z przejeżdżającego autobusu. Jeśli-
by mu przebaczyli i chcieliby go przyjąć, mieli przyczepić białą wstęgę do starej 
jabłoni w ogrodzie. Gdyby znaku nie było, młodzieniec nie wysiadłby z autobusu 
i opuściłby miasto, odchodząc na zawsze z życia rodziny. 

W miarę jak autobus przybliżał się do celu, młodzieniec stawał się coraz 
bardziej nerwowy, do tego stopnia, że bał się spoglądać przez okno, pewien że nie 
zobaczy żadnej wstęgi. 

Po wysłuchaniu jego opowiadania kobieta ograniczyła się tylko do prośby: 
- Zamień się ze mną. Ja będę wyglądała przez okno. 

Autobus jechał dalej, mijając jeszcze kilka domów, i w pewnej chwili ko-
bieta zobaczyła drzewo. Dotknęła delikatnie ramienia młodzieńca i powstrzymu-
jąc łzy, wyszeptała: - Spójrz! Spójrz! Obwiesili całe drzewo białymi wstążkami!  

 

Filozofia dla dużych i małych Nr 02/100 

Wybrała z „Życie jest wszystkim, co posiadamy”, B. Ferrero  
Beata Kapowicka  
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Już po raz siódmy, w sobotę 17 stycznia br., w kościele parafialnym w Ro-
gozinie, odbył się Szkolno -Parafialny Festiwal Kolęd. Przegląd rozpoczął R. Ma-
jewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogozinie, współorganizator festiwalu, 
następnie ciepłymi słowami wszystkich gości przywitał gospodarz i organizator - 
ks. dr J. Wiśniewski /proboszcz/, oraz S. Ziemkiewicz - Wójt Gminy Radzanowo.   

Wspaniały klimat i ciepłą atmosferę zapewnił organizator, pomocni rów-
nież byli pilnujący porządku ministranci, natomiast o gorące napoje oraz posiłki 
dbały mamy z Komitetu Rodzicielskiego w SP w Rogozinie. W tegorocznym fe-
stiwalu wzięło udział 25 wykonawców ze szkół, parafii i innych instytucji. Rywa-
lizacja przebiegała w czterech kategoriach: soliści, chóry, zespoły wokalne i ze-
społy instrumentalno - wokalne. Wszyscy rywalizowali o zdobycie brązowych, 
srebrnych, a także złotych gwiazd. Wykonawca, który zdobył największą ilość 
punktów otrzymał Grand Prix Festiwalu. Wysoki poziom wykonania kolęd i pa-
storałek sprawił, że kościół w ten dzień zamienił się w prawdziwą kuźnię talen-
tów. Artyści byli oceniani przez wykwalifikowane jury, któremu przewodniczył 
M. Bieniek.  

Reprezentujące SP w Rogozinie zespoły instrumentalno-wokalne: ,,Black 
and White" i ,,Bułka z masłem" pod kierownictwem N. Pałysy i R. Majewskiego 
zdobyły Złote Gwiazdy. A główną nagrodę Grand Prix otrzymała Weronika 
Wronka ze SP w Nowej Górze. Laureatami Złotych Gwiazd zostali: J. Jasińska z 
Gąbinia, A. Lewandowska z Gminy w Lelicach, G. Nobis i J. Luśniewska z GOK
-u w Cekanowie, A.  Andrzejewska z SP w Goleszynie, L. Fleming i E. Zieliński 
z SP w Rogozinie, D. Siedlich i A. Sobczak z CKiS-u w Radzanowie, E. Szczer-
biel z Gminy w Szczutowie, zespoły wokalne: ,,Arka Pana Czarka" z SP w Gole-
szynie i ,,Ga ba Do" z Gminy w Brudzeniu Dużym, zespoły instrumentalno - wo-
kalne: GOK w Radzanowie i ,,ADHD" z CKiS-u w Radzanowie. Srebrne Gwiaz-
dy w kategorii soliści otrzymali: W. Dłużniewska z SP w Rogotwórsku, A. Sie-
radzka z SP w Lelicach, A. Rychert z SP w Cekanowie, D. Maciejewska z CKiS-
u w Radzanowie, natomiast w kategorii zespoły instrumentalno-wokalne: 
,,Uranos" z Gminy w Gąbinie i Gminy w Wyszogrodzie. Na tegorocznym festi-
walu została przyznana tylko jedną Brązowa Gwiazda, trafiła ona do Damiana 
Jaszczaka z SP w Rogotwórsku.   

Zwycięscy poprzedniej edycji schola „Aniołki” 
z parafii p.w. św. Wojciecha w Zagrobie zakończyła 
tegoroczne spotkanie. Możemy się cieszyć, że to ko-
lejny już z rzędu festiwal, na którym wykonawcy pre-
zentowali wysoki poziom. Zaangażowanie i entu-
zjazm to pierwszorzędne filary, dzięki którym nie mo-
żemy doczekać się przyszłorocznej edycji festiwalu.  

VII  FESTIWAL KOL ĘD - ROGOZINO’ 15 Nr 02/100 

Angelika Sielczak 
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Według starej tradycji pierwszy kościół 
katedralny był drewniany. Gall Anonim w swo-
jej kronice podaje, że „Władysław przeto wi-
dząc, że chłopiec dochodził już lat męskich i że 
zajaśniał czynami rycerskimi, a wszystkim mą-
drym ludziom w państwie się podobał, postano-
wił przypasać mu miecz w uroczystość Wniebo-
wzięcia Panny Marii i przygotował w mieście 
Płocku wspaniałą uroczystość. (…) I nie sam 
jeden owego dnia przepasany został pasem ry-
cerskim, bo ojciec z miłości i dla uczczenia sy-
na dał [tegoż dnia] oręż wielu [jego] rówieśni-
kom”. Ten sam kronikarz pisze o pogrzebie 
Hermana, który odbył się w tej płockiej świąty-
ni: „Zmarł zatem książę Władysław w pode-
szłym wieku i długą słabością złożony, a arcy-
biskup Marcin z kapelanami przez pięć dni w 
mieście Płocku odprawiał za niego egzekwie, 
nie śmiejąc go pogrzebać przed przybyciem 
synów. (…) Tak więc po wcale zaszczytnym i 
okazałym pogrzebie księcia Władysława w ko-
ściele płockim, po rozdzieleniu skarbca ojcow-
skiego pomiędzy synów i po urządzeniu królestwa polskiego wedle podziału do-
konanego jeszcze za życia ojca, każdy z braci zajął część przypadłą mu z podzia-
łu”. Około 1127 r., podczas najazdu na Mazowsze, Pomorzanie spustoszyli i 
prawdopodobnie całkowicie zniszczyli drewnianą katedrę oraz zbezcześcili złożo-
ne tam szczątki rodziców Bolesława Krzywoustego.  

W 1129 r. biskupem płockim został Aleksander pochodzący z Malonne z 
diecezji leodyjskiej (dzisiejsza Belgia, okolice Liege). Na miejscu zniszczonej 
drewnianej katedry nowy biskup w 1136 r. rozpoczął budowę kamiennej katedry. 
O tym wydarzeniu mówi także Wincenty Kadłubek: „Wielki był Aleksander w 
bitwach, większy w służbie Bożej. Albowiem gdyby nawet czyjakolwiek zawiść 
milczeniem pogrzebała wzniesione przez niego bazyliki, to jednak płonącej lam-
py pod korcem ukryć się nie da, a cóż  dopiero miasta leżącego na górze! Jakże 
bowiem  będzie można odmówić pobożności temu, który od samych fundamen-
tów rozpoczyna i do końca doprowadza budowę tak okazałego kościoła błogosła-
wionej Panny Maryi”. Budowa nowej świątyni trwała kilkanaście lat, ukończono 
ją przed rokiem 1144, ponieważ pod tym właśnie rokiem Spominki płockie i spo-
minki sochaczewskie przekazują zgodnie: „W roku 1144 odbyła się konsekracja 
kościoła katedralnego”. cdn. 

Historia katedry płockiej 

Mariusz Misiak 

Nr 02/100 



 

 

8 

To pytanie, które musimy sobie postawić, aby zrobić miejsce miłosierdziu, 
aby budować pokój między ludźmi, narodami i w nas samych. Aby być kobietami 
i mężczyznami miłosiernymi, trzeba przede wszystkim uznać się za grzeszników i 
poszerzyć serce aż do tego stopnia, by zapomnieć o doznanych zniewagach. We-
zwanie Jezusa do okazywania miłosierdzia ma za cel zbliżenie nas, lepsze naśla-
dowanie naszego Boga Ojca: „bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosier-
ny”. Nie jest łatwo zrozumieć tę postawę, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do 
rozliczania innych.  

Aby być miłosiernymi, konieczne są dwie postawy. Pierwsza to „znać sie-
bie samego”. Pierwszym krokiem zatem, by stawać się miłosiernym, jest uznanie, 
że uczyniliśmy wiele złych rzeczy. Ponieważ nawet jeśli nikt z nas nikogo nie 
zabił, popełniliśmy jednak bardzo wiele grzechów powszednich. Łatwo jest — ale 
jednocześnie „tak bardzo trudno” — powiedzieć: „Jestem grzesznikiem i wstydzę 
się przed Tobą i proszę Cię o przebaczenie”. Nasz ojciec Adam dał nam przykład 
tego, czego nie powinno się robić. To właśnie on obwinia kobietę za to, że zjadł 
owoc, i usprawiedliwia się, mówiąc: „Ja nie zawiniłem, to ona wciągnęła mnie na 
tę drogę!”. Ale to samo czyni Ewa, która obwinia węża. Natomiast ważne jest 
uznanie, że się zgrzeszyło i że potrzebuje się przebaczenia Bożego. Nie wolno 
szukać usprawiedliwienia i „zrzucać winy na innych”. Być może ktoś mi pomagał 
w popełnieniu grzechu, ułatwił drogę do tego, ale ja to uczyniłem! Przyjmując tę 
postawę skruchy, jesteśmy bardziej zdolni do miłosierdzia, ponieważ odczuwamy 
miłosierdzie Boga względem nas. W „Ojcze nasz” w istocie nie mówimy tylko: 
„przebacz nam nasze grzechy”, lecz mówimy: „przebacz nam, jak i my przeba-
czamy”.  

Druga postawa, aby być miłosiernymi, to „poszerzanie serca”. Wstyd, skru-
cha poszerzają malutkie, egoistyczne serce, ponieważ robią miejsce miłosiernemu 
Bogu, który nam przebacza. Ale co to znaczy poszerzyć serce? Przede wszystkim, 
uznając się za grzeszników, nie patrzy się na to, co zrobili inni. A najważniejsze 
pytanie brzmi tak: „Kim ja jestem, aby to osądzić? Kim jestem, aby plotkować o 
tym? Kim jestem ja, który uczyniłem to samo lub postępowałem jeszcze gorzej?”. 
Pan mówi to w Ewangelii: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a 
nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a 
będzie wam dane”. Taka jest „hojność serca”.  W istocie, jeśli masz serce szero-
kie, wielkie, możesz otrzymać więcej! A serce wielkie nie wtrąca się do życia 
innych, nie potępia, lecz przebacza i zapomina, właśnie tak, jak Bóg zapomina i 
przebacza moje grzechy. 

To jest droga miłosierdzia, o które powinniśmy prosić. . Miłosierdzie przy-
nosi nam pokój!. Pamiętajcie zawsze o pytaniu: „kim ja jestem, żeby osądzać?” 
Wstydzić się i poszerzać serce - oby Pan dał nam tę łaskę! 

Kim ja jestem, żebym mógł osądzać innych Nr 02/100 

Opracowała na podstawie www.opoka.pl Magdalena Balska 
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Zmarł w Rzymie, prawdopodobnie 14 lutego 269 lub 270 r. Walenty praw-
dopodobnie był biskupem Interamny, znajdującego się ok. 100 km od Rzymu. 
Inny opis historyczny podaje, że św. Walenty był kapłanem rzymskim oraz leka-
rzem. Za pomoc udzielaną męczennikom uwięziono go i zakuto w łańcuchy. Wa-
lenty jednak głosił Ewangelię swemu strażnikowi i, podobnie jak św. Paweł, zdo-
łał go nawrócić. Strażnik i całe jego domostwo - podobnie jak pawłowy Korne-
liusz - zostali ochrzczeni. To, niestety, stało się powodem zaostrzenia kary dla 
Walentego, ponieważ nawrócenie Asteriusa rozwścieczyło cesarza Klaudiusza II 
Gota. Nakazał bić Walentego kijami, a następnie ściąć mu głowę. Według niektó-
rych przekazów Walenty został uwięziony nie tyle za kapłańską posługę świad-
czoną męczennikom, co za potajemne udzielanie ślubów - wbrew rozkazowi ce-
sarskiemu. Niedługo po egzekucji Walentego pobożna rzymska matrona Sabinilla 
poprosiła o wydanie jego ciała, które pochowała w swej posiadłości przy Via Fla-
minia. W 350 r. została w tym miejscu wzniesiona bazylika. Została ona znisz-
czona w VII wieku za czasów Honoriusza I. Relikwie Walentego przeniesiono do 
kościoła św. Praksedesa. Niewykluczone, że rzymski kapłan Walenty był tą samą 
osobą, co wspomniany wcześniej biskup Terni. Według legendy Walenty zako-
chał się w córce strażnika, a przed swą egzekucją posłał do niej list pożegnalny, 
podpisany "od Twojego Walentego".  

Mity o zakochaniu  
Ludzie dojrzali kojarzą zakochanie z czułością i fascynacją drugą osobą, z 

marzeniem o wielkiej miłości i szczęśliwej rodzinie. Ludziom niedojrzałym zako-
chanie kojarzy się z walentynkami, które w ostatnich latach stały się równie popu-
larne, co banalne. Coraz częściej tego dnia „świętowane” bywa wyuzdanie i cy-
nizm, a nie zakochanie. Obecnie dziewczęta i chłopcy zakochują się coraz wcze-
śniej. To znak, że coraz słabsze są więzi dzieci z rodzicami. Młodzi ludzie głodni 
są wtedy bliskości, miłości i czułości. Właśnie dlatego tak łatwo mylą miłość z 
zakochaniem, z akceptacją, z naiwnością, a nawet z popędem. Błogosławieni są ci 
młodzi, którzy w Boży sposób przeżywają zauroczenie drugą osobą. To dobrze, 
że patronem zakochanych jest święty biskup Walenty, bo szlachetne zakochanie 
to przecież wspólne dorastanie do miłości, czyli do świętości. Mądre dziewczęta i 
mądrzy chłopcy pozwalają swoim rodzicom i spowiednikom, by im towarzyszyli 
w tej wyjątkowo delikatnej fazie rozwoju, która zwykle decyduje o całej ich przy-
szłości. Mając wsparcie Boga i mądrych ludzi, dziewczęta potrafią przemieniać 
chłopców w książęta, czyli w takich mężczyzn, którzy traktują kobiety jak Boże 
Księżniczki. Z kolei szlachetni chłopcy pomagają dziewczętom cieszyć się ich 
kobiecym geniuszem i rozkwitać w ich arystokratycznym człowieczeństwie. Wte-
dy i tylko wtedy zakochanie prowadzi do świętej miłości, dzięki której kobieta i 
mężczyzna powracają do raju.  

 Święty Walenty 

Na podstawie Opoka opracowała Angelika Sielczak 
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M SZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
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 po-
wszedni - 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 poniedziałek i środę) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA :  
Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni czwartek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki godz.1730  

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 
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Z pewnością antykoncepcja i przerywanie ciąży z moralnego punktu 
widzenia to dwa zasadniczo różne rodzaje zła: jedno jest sprzeczne z pełną 
prawdą aktu płciowego jako właściwego wyrazu miłości małżeńskiej, dru-
gie niszczy życie ludzkiej istoty; pierwsze sprzeciwia się cnocie czystości 
małżeńskiej, drugie zaś jest sprzeczne z cnotą sprawiedliwości i bezpośred-
nio łamie Boże przykazanie "nie zabijaj".  

(Encyklika Evangelium vitae, 1995)   

Rysunki w gazetce  przygotował Andrzej Jankowski 

 Myśli św. Jana Pawła II 
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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 

Proboszcz dr Janusz Wiśniewski 
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Rozwiązanie krzyżówki: 1. JOYFUL  2. HUNDRED  3. CELEBRATE               4. 
IMAGINATION  5. ARTICLE  6. EDITOR  7. SOCIETY   hasło: JUBILEE/JUBILEUSZ 

Pragnąłbym dodać, że Mali Kolędnicy kolędując 6 stycznia br. na ulicach Ro-
gozina zebrali ok. 1050 PLN.  Bóg zapłać.  
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Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 IV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św. 

Pn. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 

1800 msza św. 

Wt.-Czw. 3-5   700 msze św. 

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych 
CZWARTEK  
1730 spowiedź,  
1800 msza św. 

Nd. 8 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 9-14   700 msze św. 

Nd. 15 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla rodzi-
ców dzieci komunijnych  
1130  msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania  

Po.-Sob. 16-21   700 msze św.  

Nd. 22 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Po.-Sob. 23-28   1800 msze św.  

Śr. 18  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza św.  

Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie, gr. Hypa-pante oraz Heorte ton Kataroin 
(święto spotkania i oczyszczenia) – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie 
Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem Mojżeszowym, dawniej 
nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezu-
sa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotesta-
mentalnej i chrześcijańskiej. Ofiarowanie Pańskie obchodzone jest w Kościele katolic-
kim 2 lutego (w Kościele zachodnim) lub 15 lutego (w Kościołach wschodnich) i ma 
rangę święta liturgicznego. W tym samym dniu w Kościele przypada Światowy Dzień 
Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Święto nie jest dniem 
wolnym od pracy. W polskiej tradycji katolickiej obchodzone jest jako święto Matki 
Boskiej Gromnicznej, obecnie natomiast akcent położony jest na Osobę Chrystusa, 
który jest "światłością świata" i "Światłem na oświecenie pogan", i otrzymało nazwę 
Ofiarowania Pańskiego. Od niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przy-
niesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do Świątyni jerozolimskiej. W niektórych rejo-
nach dzień ten zwano świętem Symeona. 


