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Było tak. Miesiąc przed świętami Wielkiej Nocy o ich bliskości obwiesz-
czał na wsiach kwik szlachtowanych świń. Aby przygotować naprawdę smaczne 
szynki, kiełbasy czy polędwiczki potrzeba czasu, dlatego wyrabiać wędliny za-
czynano w środku Wielkiego Postu. Wymagało to sporego hartu ducha, żeby ca-
łymi dniami gotować, wędzić i marynować mięso, ale go nie kosztować. Po roz-
prawieniu się ze świniami przychodziła pora na sprzątanie w zagrodach i obej-
ściach oraz bielenie fasad domów. Gospodynie myły  też dzieci, przygotowały dla 
wszystkich domowników odświętne ubrania. Również w miastach wszyscy przy-
stępowali do wiosennych porządków i musieli się spieszyć, bo od Niedzieli Pal-
mowej zaczynał się pełen wyjątkowych atrakcji Wielki Tydzień.   
 Katolik winien był uczestniczyć codziennie w choć jednej mszy, przynajm-
niej raz się wyspowiadać, a każdego wieczoru przeczytać dłuższy fragment No-
wego Testamentu. Szanująca się kobieta musiała upiec jeszcze kilka smacznych 
ciast.  Kiedy dom przypominał pole bitwy, a zajęte walką z bałaganem i ciastami 
gospodynie nerwy miały na wierzchu, dla mężów najrozsądniejszym wyjściem 
było oddanie się obrzędom religijnym. Najlepiej takim, które dawały szansę na 
jakąś dodatkową rozrywkę. W Wielki Czwartek niezwykłym powodzeniem wśród 
gapiów cieszyło się publiczne obmycie nóg przez ważne osoby wytypowanym 12 
starcom. Ranek w Wielki Piątek rozpoczynano od zabawy w pastwienie się nad 
postnym jedzeniem. Następnie brano się do malowania lub dekorowania jaj, które 
w Wielkanoc dawano obitym wcześniej pociechom do zabawy lub w prezencie 
przyjaciołom. Największą atrakcję stanowiły tego dnia wycieczki do kościołów, 
aby obejrzeć, jak udekorowano grób Chrystusa. Atrakcyjność takich dekoracji 
sprawiała, że w Wielki Piątek kościoły stawały się centrum życia towarzyskiego 
W Wielką Sobotę od samego ranka czekały znów nowe atrakcje. Należało bo-
wiem przygotować do poświęcenia szykowane tygodniami jedzenie. Po poświę-
ceniu i modlitwie gospodarze zwykle w podzięce częstowali gościa nalewkami. 
Na koniec obchodu po domach wiernych duchowny bywał już wielce 
"zmęczony" ,a tu wkrótce trzeba było stanąć do mszy  rezurekcyjnej, kończonej 
uroczystą procesją.  
 Po tak radosnym poranku wreszcie można było przystąpić do niczym nie-
skrępowanej i już zupełnie legalnej zabawy. Dobry wstęp stanowiło odpowiednio 
wystawne wielkanocne śniadanie. Mając do czynienia z taką masą potraw, i to po 
sześciu tygodniach postu, ludzie dosłownie się na nie rzucali, przypłacając to bar-
dzo szybko różnymi dolegliwościami żołądkowymi. A był jeszcze Poniedziałek 
Wielkanocny. Wedle świątecznej tradycji tego dnia chodzono w gości. A zjedze-
nia serwowanych wówczas poczęstunków nie wypadało odmówić. I w tak uroczy 
sposób dobiegały końca kolejne święta wielkanocne. Zupełnie jak i dziś nasi 
przodkowie dopiero wtedy mogli wreszcie odpocząć.   

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 04/102 

4. Ale Bóg nie chciał zostawić tej sprawy, więc przebrał się 
za człowieka. Założył nową koszulkę ... 

3. Wkrótce ich przyjaźń zerwała się, ponieważ tubę wypeł-
niły śmieci i rupiecie. Przestali ze sobą rozmawiać i to łama-
ło Bogu serce ... 
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1. Wielki ból zarówno fizyczny jak i psychiczny.  (S)         

2. Życzenie przychylności Boga, losu często czynione znakiem krzyża.  (B)  
3. Święto kościelne obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrysusa. (E) 
4. Powszechny sposób postępowania w danej kulturze.(C)       

5. Rabbit to królik a zając to…? (H)               

6. Wielki Piątek (G)(F)                   

7. Malowane w koszyku. (E)                 

8. Nosi się w nim święconkę. (B)               

9. Uczniowie Jezusa Chrystusa. (A)               

10. Wydarzenie, które miało miejsce na szczycie góry zwanej Golgotą.( C ) 
11. Rośliny o żółtych, pachnących kwiatach.(D)           

12. Okres powstrzymywania się od niektórych potraw i przyjemności.(L)   
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Poznajemy języki obce - angielski 

Przygotowała Angelika Jezierska 
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O Wielkiej Nocy 
Pięcioletni chłopiec w Wielki Piątek wracał z kościoła. Mamusia tłumaczyła 

mu długo, że wszyscy obchodzą teraz pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Chłopiec 
zamyślił się i powiedział ze smutkiem: - Jaka szkoda, że Pan Jezus umarł. Po 
chwili jednak, już trochę weselej, wykrzyknął: - Ale dobrze, że mamy zapasowe-
go w niebie! W niedzielę o godzinie szóstej rano na pewno wszystkie dzieci jesz-
cze były w łóżkach. Tylko wiosna chuchała w szyby. Dzieci spały. Czy ja wiem, 
może pewnej dziewczynce śnił się jeszcze baranek wielkanocny, który skręcony-
mi rogami stukał o sen i tupotał, poruszał chorągiewką jak dużym czerwonym 
motylem. Może jakiemuś chłopcu śniło się jeszcze święcone w plecionym koszy-
ku. Przykryte białą  serwetką z maleńką solniczką. Może śniło mu się jedzenie. 
Zapamiętał sobie, że herbata po czekoladach wydaje się gorzka, a jabłka po 
gruszkach kwaśne. Może jakiejś dziewczynce śniło się, że liczy gwiazdy w obie 
strony, na prawo i lewo. 

 Tymczasem o szóstej rano każdy kościół cały się przemienił. Wszyscy czu-
wali, zapalono światła. Przy wielkim ołtarzu zabłysły świeczniki. Pośrodku ko-
ścioła ustawiła się procesja: panie, panowie nieśli chorągwie, wstęgi, chłopcy w 
czerwonych pelerynkach, białe dziewczynki trzymały białe ręce w koszykach z 
białymi kwiatami, jak w białych mufkach. Wyszli księżą ubrani na biało. Jeden 
ksiądz podszedł do Grobu Pańskiego, wziął Pana Jezusa ukrytego w Najświęt-
szym Sakramencie i zaśpiewał: „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Zawsze mówi 
się: „dzień dobry”, a dzisiaj „wesoły dzień”. Ksiądz niósł Jezusa przez kościół, 
organy grały, dzwoniły dzwonki. 

 Co się stało z Panem Jezusem? Przecież wiemy, że w Wielki Piątek umarł. 
Dzieci przychodziły do kościoła oglądać Jego Grób. Leżał w nim cichy, nierucho-
my, obwiązany chustą. Tak jak na cmentarzu, gdzie się palą świece, a ludzie idą z 
zielonymi wiankami noga za nogą powoli, jakby bali się szybciej iść między gro-
by. Po prostu grób przestał być grobem, a stał się bramą, przez którą przechodzi 
się dalej. 
Dwa Święta 
 Są dwa wielkie święta w roku: Boże Narodzenie i Wielkanoc. Boże Naro-
dzenie jest trochę po ciemku, Wigilia jest o zmierzchu, jeśli niepogoda – nie wi-
dać gwiazdy na niebie, za oknem zupełnie ciemno.  Drugie wielkie święto, cho-
ciaż nazywamy Wielką Nocą – zaczyna się o świcie – kiedy wychodzi procesja i 
śpiewa „Alleluja!” budzi się słońce.  W czasie Bożego Narodzenia mówi się o 
gwieździe na niebie, a na Wielkanoc – o słońcu, które jest blisko ciebie.  Dlatego 
składamy sobie wielkanocne, jasne życzenia. 

Filozofia dla dużych i małych Nr 04/102 

Wybrała z  Dziecięcym  piórem. ks. Jana Twardowskiego  
Beata Kapowicka 
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Doświadczenie życiowe uczy, że można być szczęśliwym tylko z innymi i 
dla innych, kiedy żyjemy, pracujemy, poświęcamy się dla innych, kiedy myślimy 
o innych, kiedy ich kochamy tak jak oni nas. 

Niestety, egoizm tak często jest silny i brutalny, że niszczy nas i innych, 
kiedy chcemy za wszelką cenę narzucić innym własną wolę, kiedy inne osoby 
traktujemy instrumentalnie, wykorzystując je dla naszego szczęścia - nieszczę-
ścia. 

I tak «inwestujemy» wiele, czasem całe nasze życie, starając nadaremnie 
odnaleźć się w przelotnych chwilach szczęścia, które później zamieniają się w 
przyszłe nieszczęście, przykrość, pustkę i zagubienie w życiu. 

Ktoś, kto za wszelką cenę i wszędzie próbuje odnaleźć samego siebie, nie 
odnajdzie ani siebie ani innych. Taki człowiek żyje w iluzji, jest bankrutem, nie-
wolnikiem drobnych przyjemności i sukcesów, «pewnym» siebie, a zarazem tak 
pustym. Życie wówczas jest jak odbite w krzywym zwierciadle, znerwicowane, 
zdezorganizowane, gdzie przebywa się z innymi tylko wówczas, jeśli są 
«potrzebni», jeśli można ich «wykorzystać», «instrumentalizować». 

Niestety, takie życie «po omacku» ma swoje przykre reperkusje, również w 
życiu zakonnym i duchownym: również Boga «spotyka się» od czasu do czasu, 
tylko w pewnych chwilach i odpowiednich sytuacjach, wytwarzając w ten sposób 
w sobie niepewność i niestabilność... Życie staje się wówczas przykrą grą wyda-
rzeń, sytuacji, przewijających się osób, które my raczej znosimy niż żyjemy; i 
ryzykujemy wiele, a może nawet wszystko. 

Pewne osoby, po wielu przeżytych przykrościach i wielu fałszywych kro-
kach, nadal kroczą krętymi i ciemnymi uliczkami, nie zastanawiając się nad tym, 
kim są, czego pragną, dokąd idą... Inni zaś często zadają sobie pytanie: czemu 
jestem tak nieszczęśliwy? Dlaczego inni są tak niesprawiedliwi, nieludzcy, dep-
czą mnie..? Dlaczego Bóg jest taki niesprawiedliwy dla mnie? 

Odpowiedź na te pytania, lub tego rodzaju pytania, jest prosta: dlatego że 
człowiek rozpaczliwie szuka samego siebie, a nie innych, ten inny będzie zawsze 
uwięziony w szponach nieszczęścia i egoizmu. 

Szczęście jest długim procesem, jest roz-
wojem i pewną fazą miłości, altruizmu 
skierowanego w stronę Boga i bliźniego.  
Jeśli dalibyśmy ujście naszej energii w 
tym kierunku, bylibyśmy bardziej pewni 
siebie, nawet w nieszczęściu, w niepowo-
dzeniach i w codziennym życiu, które jest 
pełne blasków i cieniów, a przede wszyst-
kim pełne miłości-ofiary-szczęścia. 

Nieszczęście w życiu 

 ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 04/102 
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Wiek XIII i XIV to czas kiedy katedra przeżywa wiele trudności. Najpierw 
w 1223 roku wybucha pożar, a potem napadają na nią Prusowie i kilkakrotnie 
Litwini. Najazdy i grabieże spowodowały konieczność przeprowadzenia prac za-
bezpieczających i renowacyjnych. Na przełomie XIII i XIV w. powstały dwie 
wieże wybudowane z cegły  oraz dobudowano skarpy przyporowe w celu wzmoc-
nienia murów. Między powstałymi wieżami urządzono pomieszczenie, które 
obecnie służy jako chór.  

Analizując to, co przekazała historia, można stwierdzić, że poza oryginal-
nymi wieżami gotyk nic nie wniósł do struktury katedry płockiej. Inne, liczne pra-
ce budowlane polegały tylko na reperacjach w celu ratowania świątyni romań-
skiej przed ruiną. Za czasów Kazimierza Wielkiego katedra musiała być w jakiś 
sposób zniszczona, jeśli król postanowił ją odnowić. Kronikarz Janko z Czarnko-
wa podaje, że król Kazimierz, we wrześniu 1370 roku, po upadku z konia podczas 
polowania w Przedborzu ślubował naprawę katedry płockiej. W celu zbadania 
stanu świątyni został posłany kapelan królewski Jan ze Skrzynna.  

Pod koniec XV wieku pojawiło się zagrożenie zawalenia wież, które znisz-
czone w górnych częściach, nie mogły utrzymać dzwonów. Zły stan wież spowo-
dował zdjęcie dzwonów i przeniesienie ich do baszty zamkowej. 

W 1503 roku biskupem płocki został Erazm Ciołek. W 1506 roku biskup 
odnowił wnętrze świątyni, wykonał dwie dwurzędowe stalle do prezbiterium, za-
mówił obraz Chrystusa ukrzyżowanego otoczonego Matką Boską, św. Marią 
Magdaleną i św. Janem. Biskup postarał się  o zbudowanie kaplicy św. Erazma z 
zakrystią oraz ogrodził murem katedrę. 

 20 marca 1530 roku pożar od pioruna zniszczył katedrę. Spowodował on 
zawalenie się lewej nawy wraz ze sklepieniem oraz stropu prezbiterium. Ówcze-
sny biskup płocki, Andrzej Krzycki, tak pisał do swego wuja podkanclerzego To-
mickiego: „Własnemi oczyma widziałem, że piorun mój kościół zniszczył w ten 
sposób, iż trzeba go będzie całkiem rozebrać”. Wskutek tego nieszczęśliwego 
zdarzenia nabożeństwa w dniach powszednich przeniesiono do kościoła św. Woj-
ciecha, a ponieważ ten był za mały, na-
bożeństwa niedzielne i uroczystości 
odprawiano w kolegiacie św. Bartło-
mieja. Wkrótce przystąpiono do napra-
wy kościoła katedralnego. Zachowano 
najmocniejsze części budynku, tzn. ze-
wnętrzne mury naw bocznych, boczne 
apsydy ze starymi romańskimi gzymsa-
mi z cegły, część zakrystii i większe 
części wież, reszta została zburzona.  

Historia katedry płockiej 

Mariusz Misiak 

Nr 04/102 
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Nr 

I. INWESTYCJE  

II KOSZTY BIE ŻĄCE – 71 500,00 PLN 
- utrzymanie „plebani” – czynsz, energia elektryczna itp. 
- utrzymanie świątyni – koszty personalne, ogrzewanie – energia elektryczna, za-
kup: świecy Paschału, hostii, wina mszalnego, komunikantów, oleje, szat litur-
gicznych, kadzidła, węgelków mszalnych, materiału na alby i sutanny dla mini-
strantów, okresowych zeszytów dla chóru itp. 
- podatek dochodowy – ryczałt, ZUS  
- ubezpiecznie świątyni i terenu wokół,  
- drobne naprawy,  
- materiały biurowe: papier, toner, folie /ciąg dalszy strona 11/ 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 

Inwestycje Koszt 
(PLN) 

Zapłacono  
(PLN) 

Do zapła-
cenia 
(PLN) 

Dokumentacja Domu Parafialnego /opinia 
geotechniczna, projekt, pozwolenia z Za-
kładu Energetycznego i Telekomunikacji, 
pomiary geodety, księga wieczysta i notar-
iusz/ 

20 000,00 18 000,00 2 000,00 

Przygotowanie terenu do budowy Domu 
Parafialnego 

30 000,00 30 000,00 ------ 

Ławy, fundamenty Domu Parafialnego 120 000,00 120 000,00 ------ 

Nowe bramy do ogrodzenia przy ul. Stra-
żackiej i Słonecznej 

3 500,00 3 000,00 500,00 

Odnowienie wnętrza świątyni /1340 m2 

całkowita powierzchnia, zakup farby/: za-
kup farby, praca malarzy i wypożyczenie 
windy-dżwigu 

--------- Dobrowolna 
ofiara 

--------- 

Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Stra-
żackiej 

-------- Dobrowolna 
ofiara 

------- 

Niwelowanie i uporządkowanie terenu 
wokół kościoła, grabienie terenu, przenie-
sienie chodnika od ul. Strażackiej 

--------- Dobrowolna 
ofiara 

------- 

Wykonanie parkingu /prace ziemne, do-
starczenie kruszywa i zagęszczenie/ 

---------- Dobrowolna 
ofiara 

------- 

Wyrównanie parkingu od ul. Słonecznej ----------- Dobrowolna 
ofiara 

--------- 

Razem 173 500,00 171 000,00 2 500,00 
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Św. Wojciech przyszedł na świat w 956 roku w Czechach. Kształcił się w 
Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta. Jako dwudziestopięcioletni sub-
diakon wrócił z Magdeburga do Czech, gdzie przyjął dalsze święcenia. 3 czerwca 
983 roku otrzymał pastorał i pod koniec tego miesiąca został konsekrowany na 
biskupa Pragi. 
 W 996 roku przybył do Polski. Misja św. Wojciecha miała miejsce w 997 
roku, skierowano ją do Prus. Miała przyczynić się do tworzenia państwa chrześci-
jańskiego i zapewnić spokój na granicy pomorsko-pruskiej. Podróż misyjna św. 
Wojciecha prowadziła z Gniezna do Gdańska. Miejscem szczególnie związanym 
z podróżą św. Wojciechu jest przedmieście Gdańska, noszące nazwę „Święty 
Wojciech”. Święty przybył do Gdańska wiosną 997 roku i zaczął nawracać miej-
scową ludność na chrześcijaństwo. 
 Pobyt w Gdańsku był krótki. Wojciech opuścił miasto w połowie kwietnia 
ze względu na dalszą misję, która na celu miała nawracanie ludności Prus na 
chrześcijaństwo. Gdy przybył na miejsce, napotkał trudności. Miejscowych straż-
ników zaniepokoiła obecność obcych ludzi na wyspie. Św. Wojciech nie znał ję-
zyka i nie mógł się z nimi porozumieć. Następnego dnia przed zgromadzoną lud-
nością musiał ujawnić swoje pochodzenie i zamiary. Wzywał ich do przyjęcia 
chrztu oraz wyjaśniał, na czym polega wiara w jednego Boga. Niestety, nie udało 
się: zagrożono, że jeżeli wróci na wyspę, spotka ich kara śmierci. Jeszcze tej sa-
mej nocy św. Wojciech opuścił Truso. Wrócił na ziemie polskie, ale po pięciu 
dniach podjął decyzję powrotu do Prus. Następnego dnia wyruszył w drogę. W 
czasie odpoczynku, gdy spał, został napadnięty przez straż. Św. Wojciech zginął 
od ciosów włóczni. Ciało zostało zatopione, a odcięta wcześniej głowa św. Woj-
ciecha została wbita na pal postawiony na drodze wiodącej z Polski do Prus. 
 Św. Wojciech, urodzony w Czechach w epoce bliskiej jeszcze czasom, gdy 
Cyryl i Metody rozpoczynali ewangelizację Słowian, potrafił — wzorem swoich 
wielkich poprzedników — łączyć duchowe tradycje Wschodu i Zachodu. Zdo-
bywszy wykształcenie w Magdeburgu, został kapłanem, a potem biskupem w 
Pradze. Pielgrzymował  do Francji. Przebywał w Moguncji, gdzie zaprzyjaźnił się 
z cesarzem Ottonem III. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wy-
brzeży Bałtyku. W ciągu krótkiej działalności misyjnej wpisał się na trwałe w 
dzieje kilku narodów. Polska uznaje św. Wojciecha za jednego ze swoich głów-
nych patronów i ze czcią przechowuje jego relikwie wśród swoich najcenniej-
szych skarbów. 
 Świadectwo św. Wojciecha jest nieprzemijające, gdyż cechuje je przede 
wszystkim umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur. Jako człowiek Ko-
ścioła zawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej obronie ludzkiej godno-
ści i podnoszeniu poziomu życia społecznego.   

 Święty  Wojciech 

Przygotowała na podstawie .opoka.org.pl Angelika Sielczak 

Nr 04/102 
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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. 18 00 

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 poniedziałek) 
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 

PORZĄDEK MSZY ŚW. NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 04/102 

Zapraszamy  12 i 19 kwietnia 2015 roku  
na przedstawienie przygotowane przez dzieci  

ze świetlicy Przystanek ”Jak to niegdyś   bywało” 

Rysunki w gazetce  przygotował Andrzej Jankowski 
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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 

Nr 04/102 

- świadczenia na rzecz Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego: Wyższe 
Seminarium Duchowne /miesięcznie/ 221,00 PLN, świadczenia parafialne /
miesięcznie/ - 185,00 PLN, Dom Księży Emerytów /półroczne/ - 138,00 PLN, 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych /kwartał/ - 152,00 zł. Parafia zobowiąza-
na jest także do przekazania następujących tac z: II niedzieli sierpnia, św. Szcze-
pana, 2 lutego na rzecz zakonów kontemplacyjnych, Poniedziałku Wielkanocy na 
rzecz Caritasu, Świątyni Opatrzności, III niedziela września, świętopietrze i trzy 
zbiórki do puszek  

III KOSZTY ZWI ĄZANE Z DZIAŁALNO ŚCIĄ DUSZPASTERSKĄ – 
12 500,00 PLN 
- opłata za tygodnik „Gość Niedzielny”, gazetka parafialna, wyjazdy okoliczno-
ściowe i innych grup parafialnych, zakup słodyczy itp. zakup podarków dla dzie-
ci, pamiątek do I Komunii św., Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu, 
zakup materiałów różnego rodzaju na spotkania okolicznościowe organizowane 
przez różne grupy parafialne, zakup świątecznych prezentów, zakup materiałów 
dekoracyjnych oraz kwiatów z okazji różnego rodzaju uroczystości parafialne 
oraz świąt kościelnych np. bierzmowanie, odpust parafialny, komunie św. Wiel-
kanoc, Boże Narodzenie itp.  

IV DOCHÓD PARAFII – 81 500,00 PLN 
Taca, kolęda, dzierżawa za antenę na wieży kościelnej, dobrowolne składki /10 
PLN/ i inne ofiary od prywatnych osób.  
Pragnę podziękować osobom prywatnym i firmom, które zaangażowały się i bar-
dzo aktywnie włączyły się w dzieło budowy Domu Parafialnego. Słowa podzię-
kowania kieruję do wielu prywatnych osób i firm, które włączyły się w przygoto-
wanie terenu, a potem utwardzenie i przygotowanie nowego parkingu od ul. Stra-
żackiej. Dziękuje tym wszystkim, którzy ofiarowali i zamocowali nowe ogrodze-
nie na  nowym parkingu. Bardzo wdzięczny jestem za wyrównanie nawierzchni 
na parkingu od ul. Słonecznej.  
W następnym roku /2015 r./ będziemy kontynuować budowę plebani. Mam na-
dzieję, że w roku 2015, jak w poprzednich latach sami parafianie zaproponują 
nowe inwestycje w naszej świątyni i sami będą „motorem napędowych” w ich 
realizacji. 
W 2014 r. w parafii udzielono 20 osobom sakramentu chrztu, 8 par przyjęło sa-
krament małżeństwa i 6 osób odeszło do Domu Ojca.  ks. Janusz Wiśniewski 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 /c.d.s. 8 / 
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1. SUFFERING/cierpienie 2. BLESS/błogosławieństwo, 3. EASTER/Wielkanoc, 4. CUSTOM/ obyczaj, 5. 
HARE/zając 6. GOOD FRIDAY/ Wielki Piątek 7. EGGS/ jajka, 8. BASCET/ koszyk, 9. APOSTLES/  Aposto-
łowie, 10. CRUCIFIXION/ukrzyżowanie 11. DAFFODIL/ żonkil, 12. LENT/ Wielki Post  HASŁO: RESURR-
ECTION/ ZMARTWYCHWSTANIE   

W Wielki Piątek i Sobotę świątynia będzie otwarta do 2000.  
W Wielką Sobotę od 1300 - błogosławieństwo święconki (co godzina). Podczas wizyty w 
świątyni zatrzymajmy się na chwilę przy Grobie Pana Jezusa. Ofiarujmy Dobremu Bogu 
chwile ciszy, modlitwy…. 
W sposób szczególny zapraszam  do udziału w liturgii Triduum Paschalnego: asystę litur-
giczną, chór parafialny, Kółko Żywego Różańca, lektorów, dzieci komunijne, kandydatów 
do bierzmowania, ministrantów, OSP z Rogozina i lokalne rycerstwo .  

Dzień  Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr. 1   1800 Msza św. 

Czw. 2  WIELKI CZWARTEK 1600 świąteczne odwiedziny u chorych  

1800  OSTATNIA WIECZERZA - 
MSZA ŚW.  

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄC 
WIELKI PIĄTEK 

1700 spowiedź,  
1730DROGA KRZYŻOWA 
1800 LITURGIA MĘKI I ŚMIERCI PAŃ-
SKIEJ  

Sob. 4  WIELKA SOBOTA  1800 LITURGIA WIGILII PASCHAL-
NEJ  

Nd. 5 NIEDZIELA 
ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃ-

SKIEGO  

   600  Msza św. - REZUREKCJA  

1130  Msza św.  

Po. 6 PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY 

  930 Msza św.  

1130 Msza św.  

Wt.-So. 7-11   1800 Msze św.  

Nd. 12 II NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  

REKOLEKCJE   9 30  Msza św.   
1130 msza św.  

Po.-So. 13-18   1800 Msze św. 

Nd. 19 III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

 930 Msza św. 

1115 Msza św.  

Po.-So. 20-25   1800 Msze św.  

Nd. 26 IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

  930 Msza św. 
1115 Msza św.  

Po.-
Czw. 

27-30   1800 Msze św.  


