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Za wiosnę 
 

Za wiosnę, lato , jesień , deszcze i zimę , 
za to co się nie udało , 
za rozpacz w kratkę , 

za dziwaczka co zakwita, kiedy leje , 
za to, że róże śmieją się kolcami , 

za to , że się marszczy , 
najpierw ciało, potem rozum , a na końcu serce , 

za to, że po Annie Jagiellonce ,  
został tylko jeden kubek , 
za postęp i każdą nowość , 
co sie starzeje , jak babcia , 

za miłość niewzajemną,  

 za nic , 
    Bóg zapłać .  
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Nr 03/101 

 cd z nr 02/100 
 Okres wojny był dla arcybiskupa Nowowiej-
skiego najtrudniejszym czasem. W lutym 1940 roku 
został przez Niemców internowany i wywieziony do 
Słupna k. Płocka  W czasie pobytu w Słupnie   z roz-
kazu  dowódców Armii Krajowej nawiązano z nim 
kontakt przez  łączniczki, by następnie przerzucić obu  
Biskupów do Generalnej Guberni. Zadanie to otrzymał 
szef kontrwywiadu AK na Północnym Mazowszu 
mieszkaniec Brochocina Lech Mossakowski, blisko 
spokrewniony  z arcybiskupem . Z jego relacji wiemy, 
że „do Słupna Biskupi zabrali ze sobą tylko dwa mate-
race, jedno połamane łóżko, 2 krzesła i fotel biskupi. 
Tu w zasadzie Niemcy ich nie pilnowali. Przyjeżdżał 

tylko raz w tygodniu folksdojcz, żeby dali pieniądze, to on im kupi zaopatrzenie”. 
Opiekowała się nimi również okoliczna ludność. Łączniczki zaopatrywały Bisku-
pów w niezbędne rzeczy, były źródłem informacji ze światem zewnętrznym. Tyl-
ko one z ramienia polskiego wojska mogły się z nimi kontaktować. Chodziło też 
o pewne dyspozycje, przekazywanie informacji innym księżom.  

Była wówczas  możliwość zorganizowania ucieczki, ale  namawianie Arcy-
biskupa, aby dobrowolnie opuścił Słupno, nie przyniosło efektu. Biskup katego-
rycznie odmawiał wywiezienia poza Słupno. Powiedział wtedy, że nie „zostawi 
swoich owieczek”.   „Uparł się. A trzeba było się nie pytać, tylko brać ich na siłę, 
wsadzić na wóz i jazda przez Wisłę. Mieliśmy punkty przerzutowe i ludzi, 
wszystko było przygotowane”- wspomina L. Mossakowski .  Po roku  arcybiskup 
został przewieziony wraz ze swoim biskupem pomocniczym do obozu zagłady w 
Działdowie. Sam był poddawany okrutnym torturom moralnym i fizycznym. Któ-
regoś dnia na oczach więźniów pędzono arcybiskupa biegiem do latryny, a gdy 
upadł, zdjęto z niego krzyż i kazano mu go podeptać, ale biskup podniósł krzyż i 
z godnością go ucałował, był potem bity i kopany przez hitlerowców do nieprzy-
tomności. Mimo sędziwego wieku abp Nowowiejski znosił mężnie okrutne udrę-
czenia obozowego życia , był uroczym człowiekiem, bardzo przystępnym, zawsze 
miał na twarzy uśmiech pełen dobroci. Jako duchowy Ojciec niósł swoim kapła-
nom-współwięźniom pociechę i nadzieję. W tych trudnych dla Ojczyzny i Ko-
ścioła chwilach pozostał jako dobry pasterz do końca wśród swoich kapłanów i 
wiernych, by na koniec przez męczeńską śmierć dać najpiękniejsze świadectwo  
miłości Boga i Ojczyzny. Zmarł prawdopodobnie 28 V 1941 r.,  przeżywszy 83 
lata, w tym 60 lat kapłaństwa i 33 lata biskupstwa. Do dziś nie udało się ustalić 
miejsca pochowania jego ciała. 

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Historia świata dla dzieci 
 
 

Przygotowano na podst. Wiadomości Parafialnych Rogozino nr 2/2 

Nr 03/101 

1. Na początku świata człowiek i Bóg byli prawdziwymi 
przyjaciółmi i nic nie stało między nimi ... 

2. Ale pewnego dnia człowiek stwierdził, że nie musi sobie 
zawracać głowy Bogiem i zaczął bez namysłu wrzucać różne 
rzeczy do tuby ... 
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Poznajemy języki obce - angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Nr 03/101 

1     
 

            

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

  
              

    
1. Zielenieje wiosną -płowieje jesienią(G)         
2. Jedna wiosny nieczyni. (S)            
3. Nadchodząca pora roku.(S)           
4. Kolorowa i pachnąca , pełna traw -kwiatów i owadów.(M)   
5. Zakochani piszą je z rymem i rytmem  . (P)       
6. Rosną w doniczkach i na polach .(P)         
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Przed Wielkanocą 
Na wiosnę zakwita fiołek trochę fioletowy. Kiedy jest jesień, spada śliwka, 

czasem fioletowa, ale najbardziej fioletowy jest ksiądz w czasie Wielkiego Postu. 
Ma fioletowy ornat. 

 Kiedy byłem dzieckiem, mamusia mówiła mi: - Jest Wielki Post. Już nie-
długo włożę ci do koszyczka białego baranka z czerwoną chorągiewką, kilka ja-
jek  kolorowych, trochę soli, chleba i pójdziesz poświęcić na Wielkanoc śniada-
nie, bo na Wielkanoc jemy śniadanie z kroplą wody święconej. W ciągu całego 
roku w każdy piątek nie jemy mięsa. Jemy śledzia, naleśniki, czasem ryż ze śmie-
taną. W Wielkim Poście nie wystarczy tylko w piątek nie jeść mięsa. Trzeba zdo-
być się na coś nowego i walczyć. Z czym? Na przykład: ktoś jest leniuchem, musi 
walczyć, żeby nie być leniuchem, ktoś jest kłamczuchem, musi walczyć z tym 
kłamczuchem w sobie, żeby kłamczuchem nie być. W czasie Bożego Narodzenia 
przypomina mi się pastuszek, bo anioł go tak wcześnie zbudził, o czwartej rano. 
Pastuszek zbudził się i pobiegł do stajenki . Walczył z tym leniuchem, jaki w nim 
był. W Wielki Post przypomina mi się Weronika. Zaraz o niej opowiem: była to 
wysoka dziewczyna, na pewno miała białą chustkę na głowie, trepki na nogach, 
kolczyki w uszach, na rękach bransoletki. Zobaczyła, że idzie Jezus – niewyspa-
ny, pobity, poraniony, prowadzą Go źli ludzie. Weronika podbiegła i otarła Mu 
twarz. Zebrała Jego łzy do chustki. Taka odważna i dobra. Inni bali się, ale ona 
przezwyciężyła strach, choć mogli przecież ją popchnąć, za włosy ciągnąć, doku-
czyć. Był wtedy piątek. Weronika nie tylko pościła, ale uczyniła jeszcze coś do-
brego. 

Poświęcone palmy 
 Jakie palmy poświęcamy w Niedzielę Palmową? Nie zagraniczne, jakie 

rosną pod gorącym niebem Afryki, Ziemi Świętej, nie sztywne jak laurki na imie-
niny, twarde, smutne, bo czasem malowane na nekrologach, to znaczy na smut-
nych zawiadomieniach. Poświęcamy polskie palemki, gałązki polskich drzew, 
najczęściej wierzby. Wierzba rośnie przy drodze. Lubi być blisko ludzi. Gnieżdżą 
się na niej ptaki i śpiewają. Z gałązek wierzby można zrobić fujarkę i grać. Z kory 
wierzby robi się lekarstwa, na przykład aspirynę, która leczy grypę. Kochana pol-
ska wierzba. Palemki są niby szare, ale bardziej są srebrne niż szare. Mają bazie, 
kotki, bez pazurków. Są to kwiatostany, jeszcze uśpione, ale już budzące się na 
wiosnę. 

Palemki poświęcamy, to znaczy dotykamy je modlitwą i wodą święconą. Po 
powrocie do domu poświęconą palmę kładzie się do wazonu albo przyozdabia się 
jeden ze świętych obrazów. 

Palma nigdy nie więdnie, tylko usycha. 

Filozofia dla dużych i małych Nr 03/101 

Wybrała z  Dziecięcym  piórem. ks. Jana Twardowskiego  
Beata Kapowicka 
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cd z nr 01/99 
1. Dzień Pojednania (Jom Kippur) - dzień społecznego, ogólnonarodowego 

przeproszenia Boga i pojednania z Nim, dzień pokuty (bardzo ścisły post);  
2. Święto Poświęcenia Świątyni (Chanukka) - związane z oczyszczeniem 

świątyni, charakteryzujące się używaniem światła (świecznik ośmioramienny 
zwany chanukka w przeciwieństwie do siedmioramiennego zwanego menora). 
Święto to przypadało 25 Kislew (odpowiada grudniowi). Obchodzone było ze 
szczególną radością jako „Święto Światła". Mówi się o nim niekiedy jako o 
„żydowskim święcie Bożego Narodzenia";  

3. Święto Purim - ustanowione dla upamiętnienia wyzwolenia z niewoli 
perskiej (Księga Estery). Posiadało charakter karnawału;  

4. Dzień Narodowej Żałoby (tesza Beab). W dniu tym wspominano szcze-
gólnie narodowe katastrofy (zniszczenie pierwszej świątyni w 586 r. przed Chry-
stusem, zniszczenie drugiej świątyni w 70 r. po Chrystusie, stłumienie żydowskie-
go powstania w 135 r. po Chrystusie).  

Mniejszy wpływ, ale też istotny, na ukształtowanie się roku liturgicznego 
wywierały święta pogańskie. Zjawisko to zaznacza się wyraźnie w IV wieku. Ko-
ściół dokonuje chrystianizacji świąt pogańskich lub prowadzi proces ich wypiera-
nia przez ustanawianie w dniach świąt pogańskich uroczystości związanych z nie-
powtarzalnymi wydarzeniami zbawczymi (Uroczystość Bożego Narodzenia - 25 
grudnia. Epifania - 6 stycznia).  

Od IV wieku rozpoczyna się systematyzowanie misterium paschalnego 
przez związanie poszczególnych misteriów z określonym dniem. Następuje rów-
nież wzbogacenie świąt przez rozszerzanie ich świętowania na osiem dni 

(oktawa) Zmartwychwstanie, Zesłanie 
Ducha Świętego, powstanie Adwentu, 
oktawa Wniebowstąpienia (X w.).  
 Od X w. pojawiają się inne uro-
czystości: Uroczystość Bożego Ciała 
(XIII w.), Serca Pana Jezusa (XVII w.). 
Ruch liturgiczny w XX w. zabiega o 
dowartościowanie niedzieli jako dnia 
zmartwychwstałego Pana. Podkreśle-
niem niedzieli jako najstarszego i 
pierwszego dnia świątecznego.  

Rok liturgiczny 

 ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 03/101 
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 Romańska katedra została wzniesiona na 
głębokich fundamentach ułożonych z polnego 
kamienia. Mury były betonowe z kamienia i ce-
gły wyłożone zewnętrznie ociosanym w kostkę 
kamieniem polnym, a wewnętrznie zmieniający-
mi się warstwami kamienia i cegły. Kościół po-
siadał trzy nawy. Transept, czyli nawy prostopa-
dłe do osi kościoła, oraz prezbiterium były tej 
samej wysokości i długości, a także zakończone 
tak samo, to znaczy prostokątnie i dopełnione 
półkolistą apsydą. Ponad skrzyżowaniem naw 
bocznych i prezbiterium znajdowała się szeroka 

wieża, która była zapowiedzią przyszłej kopuły. Sklepienie katedry spoczywało 
na kolumnach i filarach. Front katedry stanowiła ta ściana, która obecnie oddziela 
kościół od kruchty, z trzema wejściami do naw. Stare wejście środkowe to ta ar-
kada, przez którą wchodzimy obecnie do kościoła. Zachowały się także stare haki 
żelazne, na których miały zawisnąć drzwi brązowe, tzw. Drzwi Płockie, znajdują-
ce się obecnie w Soborze św. Sofii w Nowogrodzie. 

Świątynia płocka, wysławiana zarówno przez mistrza Wincentego Kadłub-
ka, jak i przez Jana Długosza, który porównuje ją do Świątyni Salomona, musiała 
być jak na owe czasy imponująca w swej konstrukcji. Wywarła ona wpływ na 
charakter innych, wkrótce po niej wznoszonych świątyń: benedyktyńskiej z lat 
1141-1161 w Tumie pod Łęczycą, kościoła opactwa kanoników regularnych w 
Czerwińsku, zbudowanego w połowie XII w., oraz zbudowana w latach 1158-
1169 przez biskupa Waltera, brata Aleksandra biskupa płockiego, katedra we 
Wrocławiu. Rola wzorcza, jaką odgrywała katedra płocka w stosunku do wcze-
śniej wymienionych świątyń, pozwala przypuszczać, że świątynia płocka miała 
parę wież frontowych. Zachowana pieczęć katedry z 1289 roku przedstawia ją 
właśnie z takimi wieżami. Byłyby to więc przypuszczalnie dwie wieże kwadrato-
we zwieńczone dość płasko kamiennym dachem. Jednak na podstawie danych 
uzyskanych w wyniku restauracji z początków XX w. prof. Sławomir Odrzywol-
ski odrzucił możliwość istnienia wież wcześniej niż w XIII - XIV w. Okazało się, 
że fundamenty dzisiejszych wież nie są kamienne – romańskie, lecz późniejsze – 
gotyckie zbudowane z cegły.  

W ciągu następnych lat nie przeprowadzono istotnych zmian w świątyni, 
lecz mniejsze zmiany nastąpiły, co było wywołane rozwijającymi się potrzebami 
czy spowodowane klęskami żywiołowymi i zniszczeniem wywołanym przez 
upływ czasu. Przede wszystkim po obu stronach prezbiterium dobudowano zakry-
stię i skarbiec. Daty tej dobudowy nie znamy, ale nie była ona zbyt odległą od XII 
wieku, ponieważ ściany dobudowy mają wiele cech wspólnych ze ścianami ko-
ścioła.  

Historia katedry płockiej 

Mariusz Misiak 

Nr 03/101 
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Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych 
wiernych. Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłuje-
my [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy 
Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i 
nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na 
to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje 
się nam wygodnie, zapominamy o innych , nie obchodzą nas ich problemy, ich 
cierpienia i krzywdy, jakich zaznają. Ta egoistyczna postawa obojętności przybra-
ła dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. 

Bóg nie jest obojętny na świat — kocha go do tego stopnia, że daje swoje-
go Syna dla zbawienia każdego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie, 
śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się brama między Bogiem a 
człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma 
tę bramę otwartą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie 
świadectwa wiary, która działa przez miłość (por. Ga 5, 6). Jednakże świat ma 
tendencję do zamykania się w sobie i zamykania tej bramy, przez którą Bóg 
wchodzi w świat, a świat w Niego. Dlatego ręka, którą jest Kościół, nie powinna 
nigdy się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i raniona.„Gdy cierpi jeden czło-
nek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26) — Kościół. 

Kiedy ziemski Kościół się modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i 
dobra, która dociera aż przed oblicze Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli swoją 
pełnię w Bogu, stanowimy część tej wspólnoty, w której obojętność zostaje prze-
zwyciężona przez miłość. W ten sposób możemy zobaczyć w naszym bliźnim 
brata i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wszystko, co otrzy-
maliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. Jakże pragnę, aby miejsca, w których wy-
raża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wy-
spami miłosierdzia na morzu obojętności! „ Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) 
— Poszczególny wierny.    Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojęt-
ności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam opowiada-
ją o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemożność działania. Co 
zrobić, aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności? 

Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i 
niebieskiego. Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Po drugie, możemy pomagać 
poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich dzięki 
licznym organizacjom charytatywnym Kościoła. I po trzecie, cierpienie drugiego 
stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje się brat, 
przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga i od braci. 
Kto chce być miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, 
a otwarte na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi i daje się prowa-
dzić na drogi miłości. 

Papież Franciszek Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8) Nr 03/101 

Opracowała na podstawie www.opoka.org. pl Magdalena Balska 
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Urodził się około roku 358 w Taberni, położonej w tej części Brytanii 
(Anglii), która należała do Cesarstwa Rzymskiego. Ojciec Patryka Kalpurniusz 
był urzędnikiem cesarskim, później został diakonem. Patryk został w dzieciństwie 
ochrzczony, ale nie otrzymał chrześcijańskiego wychowania. Gdy miał szesnaście 
lat, porwali go irlandzcy korsarze i sprzedali w Irlandii do niewoli. Przez sześć lat 
musiał pracować jako pasterz. Wówczas dokonała się w nim odmiana życia. Na-
uczył się tamtejszego języka i poznał obyczaje panujące na tej wyspie. Po sześciu 
latach udało się mu zbiec z niewoli, lecz nigdy nie zapomniał już Zielonej Wyspy. 
Uważał, że jego powołaniem jest głoszenie Ewangelii w Irlandii, dlatego też zdo-
był odpowiednie wykształcenie w dwóch szkołach misyjnych w północnej Fran-
cji.  

Po śmierci św. Palladiusza, misyjnego biskupa w Irlandii, postanowiono na 
jego miejsce posłać Patryka. Wyświęcono go na biskupa w roku 432 i wysłano do 
Irlandii. Św. Patrykowi przypisuje się założenie w roku 444 głównej stolicy bi-
skupiej w Irlandii — Armagh. Św. Patryk gorliwie pracował , ale też doznał wielu 
przykrości. Nie wszystkim podobała się jego praca, krytykowano go między inny-
mi i za to, że ekskomunikował Korotyka, który napadł z bandą rycerzy na wyspę, 
zabił wielu tamtejszych mieszkańców, ochrzczonych przez św. Patryka i dużą ich 
liczbę uprowadził do niewoli. W swojej obronie Święty napisał dzieło Confessio 
(Wyznanie).  

Ostatni okres swojego życia spędził nasz Patron w jednej ze wspólnot za-
konnych, oddając się modlitwie i praktykom pokutnym. Pełen zasług odszedł do 
Pana 17 marca 461 roku. Kult św. Patryka był bardzo rozpowszechniony w śre-
dniowiecznej Europie. Do dzisiaj jest bardzo żywy w samej Irlandii, która uważa 
go za swojego głównego patrona, a także w niektórych miejscowościach we Fran-
cji. W ikonografii od XIV wieku przedstawiano św. Patryka jako biskupa bez bro-
dy (było to wówczas rzadkością), w ornacie, z ręką podniesioną do błogosławień-
stwa. Od XVII wieku najczęściej występuje z brodą, z wężem u stóp.  

Według legendy św. Patryk laską Chrystusa (Jego mocą) wypędzał węże z 
Irlandii, co symbolizowało wyrugowanie pogaństwa z wyspy. Święty trzyma trój-
listną koniczynę, obok niego wybucha ogień z ziemi, aby pobudzić pielgrzymów 
do żalu i pokuty. Św. Patryk robi laską otwór w ziemi, z którego wybuchają pie-
kielne płomienie i dają się słyszeć jęki skargi potępionych. Św. Patryka uważano 
za patrona górników, kowali, bednarzy, fryzjerów, a także za 
opiekuna trzody chlewnej. Imię św. Patryka zamieszczono w 
kalendarzu powszechnym Kościoła katolickiego. Jego obchód 
przypada na dzień 17 marca i ma rangę wspomnienia dodatko-
wego ze względu na okres Wielkiego Postu. W kolekcie 
mszalnej wspomina się św. Patryka jako biskupa i apostoła 
Ewangelii mieszkańców Irlandii.  

 Święty  Patryk 

Przygotowała na podstawie  www.opoka.org.pl Angelika Sielczak 

Nr 03/101 
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PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 03/101 

Rysunki w gazetce  przygotowali: Małgosia i  Andrzej Jankowscy 

MSZE 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 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) 
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  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  
Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 24 264 45 58 lub 507119511 

Zło myśli JPII 

M 
iłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam 
tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała...  Zbawić, to znaczy wyzwolić od zła. 
Chodzi tu nie tylko o zło społeczne, takie jak niesprawiedliwość, zniewolenie, 

wyzysk; nie tylko o choroby, katastrofy, klęski żywiołowe i wszystko, co nazywa się nie-
szczęściem w dziejach ludzkości.  Zbawić, to znaczy wyzwolić od zła radykalnego, osta-
tecznego. Takim złem nie jest sama tylko śmierć.  Śmierć już nie jest takim złem, skoro 
przychodzi po niej zmartwychwstanie. 
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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 

Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz 

Nr 03/101 

Rozwiązanie krzyżówki: 1. GRASS /trawa  2. SWALLOW /jaskółka . 3. 
SPRING/wiosna    4.MEADOW /łąka  5. POEMS /wiersze  6. PLANTS /rośliny  
hasło: GARDEN /Ogród 

Rekolekcje wielkopostne w dniach 27-29 marca br. poprowadzi ks. dr Czesław 
Sajdak. Wieloletni duszpasterz, pracujący ponad 40 lat w Niemczech. Ostatnio 
był proboszczem, 25 lat, w Feldkirchen, /Bawarii/. W swojej pracy starał się sys-
tematycznie pobudzać wiernych swojej parafii do żywego kontaktu z Bogiem i 
aktywnego udziału w życiu parafii. Mam nadzieję, że ks. Sajdak podzieli się z 
nami swoim bogatym doświadczeniem i czas Rekolekcji będzie dobrym czasem 
przygotowania się do Świąt Wielkanocnych. Zapraszam  

P 
rzed grudniem został zakończony I etap budowy Domu Parafial-
nego. Zgodnie z sugestią księdza biskupa P. Libery wykonali-
śmy w tym roku: roboty ziemne przygotowawcze, ławy, stopy 

fundamentowe wraz z izolacją, ściany fundamentowe i podłoże. Całkowity koszt 
prac według kosztorysu inwestorskiego  wynosi ok. 127 tys. PLN.  Po świętach 
wielkanocnych  będzie kontynuowany dalszy etap inwestycji. Po wnikliwiej 
analizie finansów parafii /posiadanych środków i wpływów/ i pozytywnej opinii 
Diecezjalnej Rady Ekonomicznej uzyskaliśmy zgodę Księdza Biskupa na zacią-
gnięcie kredytu  w wysokości 250 tys. PLN. na dalsze prowadzenie prac budow-
lanych. Taka forma finansowania budowy Domu Parafialnego pozwoli szybko 
doprowadzić inwestycje do stanu surowego. Tak finansując inwestycję uzyska-
my: szybkie ukończenie stanu surowego zamkniętego budowy, co jest zgodne z 
dobrą sztuką budowlaną. To też pozwoli na zredukowanie kosztów bieżących 
funkcjonowania parafii, wynikających dodatkowo z najmu obecnego mieszkania 
proboszcza (miesięcznie czynsz pochłania ok. 900 PLN).  Przy inwestycji rozło-
żonej na wiele etapów występują dodatkowe koszty (zabezpieczanie materiałów 
i wykonanych prac). Kolejny etap, już własnymi środkami i siłami, ukończyć 
parter tzn. pomieszczenia: salę spotkań, kancelarię, kuchnię i mieszkanie dla 
proboszcza. Inna kondygnacja /piętro/ byłaby realizowana w miarę potrzeb para-
fii i posiadanych środków. Z serce dziękuję za pomoc,  dobrowolne ofiary złożo-
ne podczas kolędy i życzliwość, której doświadczam od swoich Parafian.  
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Nr 03/101 

Dzień Niedziela Dzień  
Powszedni  

Terminy 

Nd. 1 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-Sob. 2-7   1800 msze św. 

Pi. 6  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych CZWAR-
TEK 
1730 spowiedź, DROGA KRZYŻO-
WA 
1800 msza św. 

Nd. 8 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.   
1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św. 

Pi. 13   1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Nd. 15 VI NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św.  
1115  Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Pi. 20   1730 DROGA KRZYŻOWA 
1800 msza św. 

Nd. 23 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

 930 msza św. 
1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Sob. 23-28   1800 msze św.  

Nd. 29 NIEDZIELA 
 PALMOWA  

REKOLEKCJE 930 msza św. 
1115 Gorzkie Żale i msza św.  

Po.-Wt. 30-31   1800 msze św.  

Pi. 27  REKOLEKCJE 800 msza św. dla SP Rogozino 
1800 msza św.  

Sob. 28  REKOLEKCJE 1000 msza św.  
1600 msza św. dla dzieci  
1800 msza św.  

Wielki Post, w kalendarzu chrześcijańskim okres 40 dni postu przed Wielkanocą,  
rozpoczynający się w środę popielcową (Popielec), a kończący w Wielki Czwar-
tek. Towarzyszą mu m.in. rozpamiętywanie męki Jezusa Chrystusa (w liturgii: 
Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa) oraz innych ważnych wydarzeń w historii Izra-
ela (potop, przejście przez Morze Czerwone), a także rekolekcje.  


