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Czasem... 

Jak z błyskiem odgarniętej nagle, 
koronacyjnej kapy w złote kwiaty, 

Bóg odsłania miłość. 

Tyle jej w ludziach 
i tak mało we mnie 

Nie sposób patrzeć co za wstyd. 
 

Powoli się uczę, 
tymczasem odpływają 
i świecą coraz ciemniej 

twarze i oczy 
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c.d. nr 07/105 
Barwnie  opowiadał, jak to na przykład dnia 24 grudnia 1959 roku pojawił 

się w Rogozinie pierwszy traktor, kto go przyprowadził z fabryki w  Ursusie, ja-
kie to było wydarzenie  i jaki  był to wówczas   problem z jego przyprowadze-
niem z tej przyczyny,  iż   nikt wtedy w Rogozinie nie miał prawa jazdy. Opowia-
dał m.in. jak w 1960  zorganizowano w porozumieniu z technikum mechanicz-
nym i rolniczym w Płocku pierwsze szkolenie na kierowców   ze środków  Fun-
duszu Mechanizacyjnego. Wspominał, że w Szkole Podstawowej w Rogozinie 
były wykłady, a praktyki   po sąsiedzku  na jego  podwórku. Nie krył zadowole-
nia, że kurs się przydał, bo już w kolejnym roku  na wsi były 3 ursusy i 2 zetory. 

Był skarbnicą wiedzy, szczegółowo  i z pasją opowiadał, jak budowano  
samorząd gminny, kto sprawował funkcje wójta, sekretarza, a nawet pamiętał ich 
cechy charakteru, opowiadał  o latach 70-tych i 80-tych  minionego wieku , o 
pierwszych lampach ulicznych kupowanych i montowanych  za składkowe pie-
niądze mieszkańców, o społecznym wodociągowaniu gminy, o budowie stacji 
uzdatniania  wody w Juryszewie :  kto był przewodniczącym komitetu budowy , 
kto kasjerem, kto majstrem, kto wygrał przetarg i za jaką kwotę, kto wyposażył 
stację w urządzenia hydrauliczne.  A następnie jak  ten komitet  budowy wodocią-
gu przekształcił się  za namową ks. Kowalskiego w komitet budowy kościoła.  

  Lubimy wspomnienia choćby dlatego, że pozwalają ocalić od zapomnie-
nia piękne chwile, wszak pamięć ludzka jest ulotna. Dziś z perspektywy wielu lat 
należy żałować niezapisanych wspomnień ludzi tu mieszkających, którzy odeszli 
na tamtą stronę, zabierając ze sobą bagaż doświadczeń, historii, ciekawych spraw. 

 Należałoby  zainicjować przy udziale naszej 
biblioteki projekt mający na celu zebranie informacji, 
dokumentów i spisanie wspomnień najstarszych 
mieszkańców wsi w celu nawiązania dialogu między-
pokoleniowego, by w ten sposób ocalić od zapomnie-
nia i uciekającego czasu wspomnienia i historię zwy-
kłych ludzi, a także uświadomić innym ludziom, jak 
ulotne i cenne jest życie. Kolejnym krokiem byłoby  
wydanie na podstawie zebranego materiału   publika-
cji  oraz zorganizowanie wystawy promującej i koń-
czącej projekt.  Szukajmy ludzi, którzy  podzielą się 
wspomnieniami i opowiedzą nam jak żyli, gdzie pra-
cowali i co odbudowywali, jak i gdzie się bawili. Od-
kryjmy nieznane karty naszej przeszłości. Uchrońmy 
od zapomnienia naszą historię, uratujmy naszą tożsa-
mość. 

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Świętowanie niedzieli cz I 
  
 Zadziwiające jest to, ile 
ważnych wydarzeń w historii 
naszego zbawiania miało 
miejsce właśnie w Niedzielę!  
 
Bóg stwarzał świat przez 
sześć dni, siódmego zaś odpo-
czął. Co więcej, Bóg tego dnia 
zachwycił się swoim dziełem, 
uznał, że było bardzo dobre. 
My także po całym tygodniu 
pracy powinniśmy odpocząć, 
ale ma to być szczególny ro-
dzaj odpoczynku – odpoczy-
nek w Bogu. Na wzór Stwórcy 
zachwycającego się swoim 

dziełem, my także zatrzymajmy się na ten jeden dzień, zachwyćmy się pięknem 
świata i tego, co się w danym tygodniu wydarzyło oraz podziękujmy za to Stwór-
cy.  

 
Zmartwychwstanie Chrystusa, największy cud jakiego dokonał, miało 

miejsce „w pierwszy dzień po szabacie”, zatem także w Niedzielę. Jest to dla każ-
dego chrześcijanina okazja do świętowania zwycięstwa naszego Pana nad śmier-
cią. Bez wątpienia to wydarzenie przełomowe dla każdego człowieka, zatem każ-
dy wezwany jest, aby je uczcić . W wielu językach Niedziela oznacza „Dzień 
Słońca” (np. Sunday, Sonntag, ) lub „Zmartwychwstanie” (Воскресенье). Chry-
stus jest naszym Słońcem, Światłem, Życiem i Zmartwychwstaniem, zatem Nie-
dziela to Jego dzień!!! 

 
W Niedzielę zaczął istnieć Kościół. Duch Święty został nam dany , abyśmy 

tworzyli wspólnotę ludzi wierzących, umacnianych i prowadzonych mocą i świa-
tłem Bożego Ducha. Dlatego też co Niedzielę gromadzimy się w tej wspólnocie, 
której istnienie zapoczątkowano w wieczerniku w dzień Pięćdziesiątnicy i której 
głową jest sam Chrystus Zmartwychwstały, i uczestniczymy w uroczystej Eucha-
rystii. Tak jak pierwsi chrześcijanie gromadzimy się w jednym miejscu, trwamy 
na modlitwie i łamaniu Chleba. 

Ten sam dzień tygodnia Jezus wybrał, aby ukazać się apostołom po Zmar-
twychwstaniu, pozwolić Tomaszowi dotknąć Swoich ran, przygarniać do wspól-
noty Kościoła nowo ochrzczonych.        

 Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 08/106 
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Filozofia dla dużych i małych... 

Przygotowała  na podstawie Polskich obrzędów i zwyczajów  
B. Ogrodowskiej oraz Świąt Polskich Beata Kapowicka 

Nr 08/106 

W polskiej i europejskiej tradycji ludowej Matka Boska, której wielkie 
święto obchodzi się w dniu 15 sierpnia, czczona jest jako patronka ziemi będącej 
w najbujniejszym rozkwicie, patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Dlatego 
właśnie nazywana bywa Zielną (w Polsce), Korzenną (w Czechach), Kwietną (w 
Niemczech), Żytnią (w Estonii). We wszystkich tych krajach w dniu sierpniowe-
go maryjnego święta składa się Matce Bożej w ofierze płody ziemi: zioła, kwiaty, 
zboża, warzywa i owoce. Do bukietu wkładano także kłosy zbóż, len, makówki i 
konopie oraz różne warzywa i owoce: marchew, nabity na patyk ziemniak lub 
jabłko, gałązkę z późnymi wiśniami, gałązki leszczynowe z orzechami, a więc 
wszystko, co zrodziła ziemia i co ważne było dla ludzkiego bytu. 

Wierzono powszechnie, że poświęcony w kościele bukiet nabiera niezwy-
kłych właściwości – czarodziejskich i leczniczych. W drodze powrotnej z kościo-
ła pozostawiano więc ziele w bruzdach zagonów, aby szkodniki nie zagrażały 
ziemniakom i kapuście. Po kilku dniach zabierano bukiet do domu i tam przecho-
wywano go, najczęściej za świętym obrazem. Zioła z bukietu dodawano do różne-
go rodzaju domowych herbat i wywarów mających zastosowanie w leczeniu 
wszystkich w zasadzie chorób nękających ludzi i zwierzęta gospodarskie. Czasem 
już na Matkę Boską Zielną urządzano małe, lokalne, najczęściej parafialne dożyn-
ki, bo gdy pogoda sprzyjała, w niektórych regionach Polski, 15 sierpnia kończono 
żniwa, a głównie sprzęt pszenicy. Częściej jednak uroczystość Matki Boskiej 
Zielnej i dożynki obchodzono oddzielnie, w dwóch różnych terminach. 

W całej Polsce dzień Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny – Matki 
Boskiej Zielnej obchodzony jest bardzo uroczyście, zwłaszcza na wsi, wśród rol-
ników. Wielkie uroczystości religijne odbywają się w sanktuariach maryjnych. 
Przybywają do nich liczne pielgrzymki rolnicze. Pielgrzymki rolników i innych 
grup zawodowych, pielgrzymki studenckie, środowiskowe, parafialne i indywidu-
alne, od kilku już stuleci tradycyjnie idą ze wszystkich stron polski do najwięk-
szego, najważniejszego, słynącymi cudami, historycznego sanktuarium Matki 
Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. !5 sierpnia odbywają się tam wielkie 
doroczne uroczystości, w których uczestniczą rzesze pielgrzymów. Pielgrzymki 
rolników z całej Polski uczestniczą z kolei w obrzędzie Zaśnięcia i Wniebowstą-
pienia Najświętszej Marii Panny w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi ubrani 
w regionalne stroje, dzięki czemu procesja staje się także paradą polskich strojów 
ludowych. Idą w niej również w wojskowym szyku orkiestry strażackie z różnych 
stron Polski, grając pieśni pobożne i marsze. Ku chwale Matki Bożej, w dniu jej 
święta, obecni na uroczystości rolnicy składają różne ślubowania (np. ślub absty-
nencji), a młode niedawno zaślubione pary odnawiają swe małżeńskie przyrze-
czenia. 



 

 

5 

Centralnym, najważniejszym punktem dnia świątecznego jest Eucharystia. 
Gromadzimy się w kościołach, kaplicach, by wraz z całą wspólnotą Kościoła od-
śpiewać hymn uwielbienia „Chwała na wysokości Bogu”, uroczyście wyznać 
wiarę (są to części Mszy św., które występują tylko w Niedzielę i inne święta ko-
ścielne), wsłuchać się i rozważyć Słowo Boże oraz przyjąć Ciało i Krew Chrystu-
sa. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest dla nas okazją do dziękczynienia 
za cały poprzedni tydzień oraz umocnieniem na kolejne nadchodzące dni. Staje-
my się wtedy także umocnieniem dla innych, świadczymy o naszej przynależno-
ści do Chrystusa. Doświadczamy wraz z braćmi i siostrami żywej obecności 
Zmartwychwstałego wśród nas, budujemy wspólnotę, łączymy się z Kościołem 
na całym świecie, jednomyślnie wznosząc głos do jedynego Boga. Szczególną 
łączność z całym stworzeniem wyraża modlitwa powszechna (modlitwa wier-
nych), kiedy to pamiętamy o wszystkich aktualnych sprawach i wydarzeniach , 
stajemy się solidarni z najbardziej potrzebującymi.  

Niezwykle istotne jest dobre  się do niedzielnej Mszy św. Na imieniny bli-
skich, sluby, rodzinne spotkania ubieramy się elegancko. Na owe spotkania nie 
przychodzimy bez daru, choćby ,na miarę naszych możliwości. Na spotkanie z 
Panem powinniśmy być bez porównania bardziej przygotowani. Odświętny i god-
ny strój to tylko zewnętrzny wyraz naszej gotowości na spotkanie. Świadectwem 
naszej gotowości na niedzielną Eucharystię jest przygotowanie wewnętrzne, a 
więc otwartość, czystość serca. To najpiękniejszy prezent jaki możemy przynieść 
bogu w dniu Jego Święta. Należy więc zadbać, aby być w stanie łaski uświęcają-
cej oraz przygotować się osobiście na spotkanie z Jezusem, np. przez modlitwę 
osobistą przed Mszą św., rozważanie czytań liturgicznych z danej Niedzieli czy 
lekturę innych tekstów religijnych powiązanych z okresem liturgicznym, który 
przeżywamy. Wymaga to poświęcenia swojego wolnego czasu , co na pewno nie 
jest rzeczą łatwą. Istnieje wiele pokus, aby czas wolny od pracy czy zajęć w szko-
le, na uczelni przeznaczyć na nadrobienie zaległości z całego tygodnia, wykona-
nie prac, na które nie było czasu w tygodniu. Będąc studentem ciężko jest odsta-
wić na jeden dzień naukę, mając świadomość zbliżających się nieubłaganie kolo-
kwiów czy egzaminów. Jednak pamiętajmy, że to Chrystus jest 
Panem wszystkiego, także czasu. Ustanawiając niedzielę dniem 
odpoczynku zwraca naszą uwagę na to, że człowiek potrzebuje 
wytchnienia, zatrzymania się, zastanowienia nad sensem życia i  
codziennymi zajęciami. Czas poświęcony Chrystusowi nigdy 
nie jest czasem straconym! Nadaje szczególny charakter naszym 
relacjom nie tylko z Nim, ale też z drugim człowiekiem. Pozwa-
la odnaleźć głębię życia, odłożyć na drugi plan sprawy material-
ne, o które tak bardzo zabiegamy na co dzień i dostrzec to, co w 
życiu najważniejsze. 

Świętowanie niedzieli cz I Nr 08/106 

Ks. dr Janusz Wiśniewski 
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Orędzia Ojca Świętego św.  Jana Pawła II z okazji XX Światowego Dnia 
Młodzieży, który obchodzony był w Kolonii (Niemcy) w dniach 15 - 21 sierpnia 
2005 roku.  

 
 „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2) 

Droga Młodzieży! 
1. „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją” (Mt 2,11). 

Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego. A jednak to Dziecię jest inne od pozo-
stałych: jest to Jednorodzony Syn Boży, który ogołocił się ze swej chwały (por. 
Flp 2,7) i zstąpił na ziemię, aby umrzeć na krzyżu. Wszedł pośród nas i stał się 
ubogim, aby przyoblec nas Bożą chwałą, której w pełni doświadczymy w niebie, 
naszej błogosławionej ojczyźnie. 

2. (…) Któż mógłby wynaleźć większy znak miłości? Pozostańmy pełni 
zachwytu przed tajemnicą Boga, który uniżył samego siebie, aby stać się człowie-
kiem aż do oddania się za nas na krzyżu (por. Flp 2,6-8). W swoim ubóstwie 
przyszedł, aby przynieść zbawienie grzesznikom; Ten, o którym św. Paweł mówi, 
że „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, by was ubóstwem swoim ubogacić” (2 
Kor 8,9). W jaki sposób wyrazić wdzięczność Bogu za tak zadość czyniącą do-
broć? 

3. Mędrcy spotykają Jezusa w Beth-lechem, co oznacza „dom chleba”. W 
ubogiej betlejemskiej grocie leży na słomie „ziarno pszeniczne”, które umierając 
przyniesie „plon obfity” (J 12,24). Mówiąc o sobie samym i o swej zbawczej mi-
sji, w czasie swojego życia publicznego, Jezus będzie posługiwał się obrazem 
chleba. Powie: „Jam jest chleb życia”, „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, 
„Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,35.41.51). 

Przemierzając z wiarą drogę Odkupiciela od ubóstwa żłóbka do opuszcze-
nia na krzyżu, lepiej zrozumiemy tajemnicę Jego miłości, która odkupiła ludz-
kość. Dziecię, złożone przez Maryję w żłobie, jest Bogiem-Człowiekiem, którego 
zobaczymy przybitego do krzyża. Ten sam Zbawiciel jest obecny w sakramencie 
Eucharystii. W betlejemskiej stajni dał się adorować Maryi, Józefowi i pasterzom 
w ubogiej postaci Nowonarodzonego Dziecięcia; w konsekrowanej Hostii adoru-
jemy Go obecnego sakramentalnie w ciele i krwi, duszy i bóstwie, i dającego się 
nam jako pokarm na życie wieczne. Msza święta staje się więc prawdziwym spo-
tkaniem miłości z Tym, który samego siebie wydał za nas. Nie ociągajcie się, dro-
dzy młodzi, odpowiedzieć Mu, kiedy zaprasza was „na ucztę Godów Baran-
ka” (Ap 19,9). Słuchajcie Go, przygotowujcie się należycie i przybliżajcie do Sa-
kramentu Ołtarza, zwłaszcza w tym Roku Eucharystycznym (październik 2004-
2005), który zapragnąłem ogłosić dla całego Kościoła. 

Święty Jan Paweł II - cz. II 

Fragmenty Orędzia Ojca św. przygotowała A.M.Trojanowska 

Nr 08/106 



 

 

7 

Bazylika Katedralna zajmowała ważne miejsce w życiu mieszkańców Płoc-
ka. Gromadzili się tam nie tylko na niedzielnych czy codziennych nabożeń-
stwach, ale także w chwilach wyjątkowych dla narodu. Płocczanka Maria Macie-
szyna, działaczka Towarzystwa Naukowego Płockiego, w swoim pamiętniku 
wspomina o takich momentach. Jeden z nich to uroczyste nabożeństwo 22 listo-
pada 1916 roku w dniu pogrzebu Henryka Sienkiewicza, na które zebrały się w 
katedrze tłumy wiernych. Innym jest uroczystość obchodzona 15 października 
1917 roku z racji obchodów setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, która 
zgromadziła w świątyni cechy, bractwa i stowarzyszenia oraz licznych wiernych. 

16 lipca 1920 roku, gdy w Płocku ukształtowała się Rada Powiatowa Ko-
mitetu Obrony Państwa, Kościół płocki zaczął zachęcać wiernych do modlitwy o 
miłosierdzie Boże dla zagrożonej Ojczyzny. Został przygotowany specjalny pro-
gram modlitw na niedzielę 18 lipca. W dzieło to, oprócz wszystkich kościołów 
płockich, zaangażowana była również katedra, gdzie odprawiano nabożeństwa 
błagalne o pomyślność w ciężkich chwilach dla Ojczyzny. 

Podczas ataku bolszewickiego na Płock 18-19 sierpnia 1920 roku kule 
zniszczyły dach katedry. Arcybiskup Nowowiejski, ówczesny biskup płocki, 
przekazuje, że „kule podziurawiły dach jak rzeszoto, trzeba go było naprawić”. 

Dnia 1 września 1939 roku wybuchła druga wojna światowa. Już o świcie 
w Płocku spadły pierwsze bomby, m. in. na ul. Wyszogrodzkiej i w Radziwiu na 
kościół. Kilka osób poniosło śmierć.  W następnych dniach regularnie nękano 
miasto atakami lotniczymi. 5 września 1939 roku zrzucono bomby na katedrę, 
które zniszczyły kaplicę św. Zygmunta, uszkodziły sklepienie nawy bocznej oraz 
zabiły kilka osób, m. in. 67-letniego kościelnego. Ponadto bomby zniszczyły chór 
z organami oraz wszystkie witraże. W wyniku tych zniszczeń kościół katedralny 
nie nadawał się do użytku i na krótki czas został zamknięty. Nabożeństwa prze-
niesiono do Domu Katolickiego przy   ul. Tumskiej. Straty wyceniono na około 
600 tys. złotych. Po prowizorycznych remontach czynna była ona jeszcze do lute-
go 1941 r. Następnie w tym roku kościół zamknięto i zamieniono na skład mebli i 
amunicji. Niemcy zerwali miedziany dach z katedry, zniszczyli zabytkową ambo-
nę i zdewastowali sarkofag Włady-
sława Hermana i Bolesława Krzywo-
ustego.  

W 1946 roku dokonano nie-
zbędnych napraw i katedrę oddano do 
użytku. W latach następnych odno-
wiono polichromię, uszkodzenia we-
wnętrzne, wstawiono organy i zało-
żono centralne ogrzewanie.  

Historia katedry - cz VIII 

Mariusz Misiak 

Nr 08/106 
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Ponad milion wiernych uczestniczyło we Mszy św. odprawionej przez Pa-
pieża Franciszka w Parku de Los Samanes w Guayaquil w Ekwadorze. W wygło-
szonej podczas liturgii homilii Papież nawiązał do Ewangelii o godach w Kanie 
Galilejskiej. Wskazał przede wszystkim na osobę Matki Bożej, która jest czujna i 
z ufnością idzie do Jezusa. Jej troska zamieniła się w prośbę skierowaną do Jezu-
sa: „Nie mają już wina”. A wino jest znakiem radości, miłości, obfitości - mówił 
Papież, podając także przykłady tego, co dzieje się, gdy go zabraknie.  
„Jakże wielu z naszych nastolatków i ludzi młodych dostrzega, że w ich domach 
już od dawna nie ma takiego wina. Jakże wiele kobiet samotnych i zasmuconych 
zadaje sobie pytanie, czy miłość odeszła, czy miłość wywietrzała z ich życia. Jak-
że wiele osób starszych czuje się wykluczonych ze świętowania swoich rodzin, 
zostało postawionych w kącie i nie może napić się codziennej miłości swoich 
dzieci, swoich wnuków, swoich prawnuków. Brak tego wina może być również 
skutkiem braku pracy, chorób, trudnych sytuacji, jakich doświadczają nasze ro-
dziny na całym świecie. Maryja nie jest matką „roszczeniową”, nie jest też teścio-
wą, która czuwa, żeby nacieszyć się naszym brakiem doświadczenia, naszymi 
błędami czy zaniedbaniami. Maryja po prostu jest Matką: jest blisko, czujna i tro-
skliwa. Jak pięknie jest to usłyszeć! Maryja jest matką!” – powiedział Papież.  
 „Rodzina jest najbliższym szpitalem: - kontynuuje Papież - gdy ktoś jest 
chory, dba się o niego jak tylko można. Rodzina jest pierwszą szkołą dla dzieci, 
jest niezbędną grupą odniesienia dla ludzi młodych, jest najlepszym schronieniem 
dla osób starszych. Rodzina jest wielkim „bogactwem społecznym”, którego inne 
instytucje nie mogą zastąpić. Musi być wspomagana i stymulowana, by nie utraci-
ła nigdy właściwego jej sensu służebności, które społeczeństwo zapewnia swoim 
obywatelom. W rezultacie te służby, które społeczeństwo daje obywatelom, nie są 
jakąś formą jałmużny, ale prawdziwym „długiem społecznym” wobec instytucji 
rodziny, która jest podstawą i która tak wiele wnosi do wspólnego dobra wszyst-
kich. Rodzina tworzy także mały Kościół, który nazywamy „Kościołem domo-
wym”, który wraz z życiem przekazuje czułość i miłosierdzie Boże. W rodzinie 
wiara miesza się z mlekiem matki: doświadczając miłości rodzicielskiej, odczu-
wamy mocniej bliskość miłości Boga” – powiedział Papież. To w rodzinie wła-
śnie dzieją się cuda z tym, co posiadamy i czym jesteśmy. Nieraz nie jest ona ide-
alna, nie jest tym, o czym marzymy ani tym, czym powinna być.  „W rodzinie 
każdego z nas oraz we wspólnej rodzinie, jaką wszyscy tworzymy, niczego się nie 
odrzuca, nic nie jest bezużyteczne” – przypomniał Franciszek „Najlepsze z win 
dopiero nadejdzie, chociażby wszystkie dane i statystyki mówiły co innego. Naj-
lepsze wino nadejdzie dla tych, którzy dziś widzą, że wszystko się wali. Szepcąc 
te słowa, trzeba w nie uwierzyć: najlepsze wino dopiero nadejdzie w cichym 
szmerze serca każdego z nas. Najlepsze wino dopiero nadejdzie i dotrze do zroz-
paczonych i niekochanych. Bądź cierpliwy, miej nadzieję. 

Papież Franciszek, O rodzinie i Maryi Nr 08/106 

Przygotowała  na podstawie opoka.pl Magdalena Balska  
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Urodził się w 1480 r. w Italii, w mieście Vicenza, odległego o 33 km od 
Padwy. Pochodził z książęcego rodu Gaetanich. Ojciec Kajetana Kacper pocho-
dził z miejscowości Thiena, więc niekiedy nazywa się go Kajetanem z Thieny. 
Kajetan stracił swojego ojca, gdy miał dwa lata i jego wychowaniem zajmowała 
się matka, Maria Porto. Za namową matki studiował prawo w Padwie i uwieńczył 
je w roku 1504 podwójnym doktoratem (z prawa kościelnego i cywilnego), na-
stępnie po czterech latach rozpoczął pracę w służbie papieskiej w Rzymie, gdzie 
został notariuszem dworu papieskiego. W tym samym roku (1508) został pro-
boszczem dwu parafii: Malo i Bressanvido, nie mając jeszcze świeceń kapłań-
skich. Był wówczas taki zwyczaj, że nieraz urząd proboszcza otrzymywali świec-
cy lub mający niższe święcenia, aby mogli się z tych parafii utrzymywać, nato-
miast duszpasterstwo prowadzili zatrudnieni w parafiach kapłani. 

Kajetan przyjął święcenia kapłańskie w wieku 36 lat, a Mszę św. prymicyj-
ną odprawił w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Często przychodził do 
tej Bazyliki i modlił się w kaplicy Żłóbka Pana Jezusa. Pewnego razu w tym miej-
scu ukazała się Świętemu Matka Boża z Dzieciątkiem i złożyła mu je na ręce. po 
tym wydarzeniu Kajetan wstąpił do Bractwa Bożej Miłości, założonego przez 
Ettora Vernazzę, stając się jednym z najaktywniejszych jego członków. Członko-
wie tego bractwa dążyli do reformy w Kościele, którą wprowadził Sobór Try-
dencki (1545-1563). 

Na prośbę chorej matki Kajetan wrócił w roku 1520 do rodzinnej Vicenzy, 
wówczas też pomagał duszpastersko w sanktuarium Maryjnym na Monte Berico. 
Za radą swojego spowiednika, dominikanina Giana Battisty Berico, wstąpił do 
Zgromadzenia Hieronimitów, którego członkowie poświęcali się działalności cha-
rytatywnej. Kajetan opiekował się, jako hieronimita, nieuleczalnie chorymi prze-
bywającymi w szpitalu. 

Kajetan wkrótce powrócił do Rzymu i w roku 1523 związał się z wybitny-
mi kapłanami, m.in. z Gianpietro Carafą (późniejszym papieżem Pawłem IV), ks. 
Bonifacio Collim i ks. Paolo Consiglierim. Księża ci propagowali reformę ducho-
wieństwa, m. in. proponując podniesienie poziomu kaznodziejstwa oraz wypeł-
nienie zaleceń Ewangelii odnoszących się np. do ubóstwa, sprawiedliwości. 
Wszędzie oprócz głębokiego życia wewnętrznego starał się o dzieła charytatyw-
ne. Założył więc bank pobożny dla wspierania ubogich, w czasie epidemii posłu-
giwał ofiarom zarazy, podejmował różne akcje charytatywne na rzecz ubogich. 
Podczas pobytu Kajetana w Neapolu w roku 1547 zaistniało niebezpieczeństwo 
wybuchu wojny domowej, wówczas nasz patron ofiarował swoje życie w intencji 
powstrzymania przelewu krwi. W przekonaniu współczesnych ofiara Kajetana 
została przyjęta przez Boga. Kajetan umarł w opinii świętości 7 VIII 1547 r. Po-
chowano go w okazałym grobowcu w kościele s. Paolo Maggiore w Neapolu (J. 
Duchniewski, W. Zaleski). 

 Święty  Kajetan 

Przygotowała na podstawie .opoka.org.pl A.M.Trojanowska 

Nr 08/106 
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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 - poniedziałki o  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 08/106 

"Czasem niewidzialne książki,  
Powstałe z dobroci wobec drugiego człowieka,  

są równie ważne jak te zalegające w naszych bibliotekach". 
             Paulo Coelho 

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 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 08/106 

  

 Podczas pierwszej peregrynacji w Polsce Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej 2 września 1966 r. na trasie między Warszawą a Katowicami obraz 
został "aresztowany" przez funkcjonariuszy MO i przewieziony na Jasną Górę. 
Pilnowany tam był całodobowo przez milicję, która dodatkowo kontrolowała 
wszystkie pojazdy wjeżdżające i opuszczające Sanktuarium. Uwięzienie kopii 
obrazu trwało 6 lat. Peregrynacja jednak później była kontynuowana. Od 4 
września 1966 r. Matka Boża nawiedzała polskie diecezje w symbolu pustych 
ram, ewangeliarza i świecy. Obraz powrócił na trasę nawiedzenia 18 czerwca 
1972 r.  

 Uroczyste nabożeństwo dziękczynne za niezwykle liczne łaski pierwsze-
go Nawiedzenia - odnawianie życia sakramentalnego, małżeńskiego, pojedna-
nia w rodzinach, deklaracje trzeźwościowe - odbyło się na Jasnej Górze 12 
października 1980 r. Do tego czasu kopia obrazu nawiedziła ponad 8 tys. ko-
ściołów i kaplic w 7 150 parafiach.  

 Od 1985 r. trwa druga peregrynacja kopii cudownego obrazu po Polsce.  
Naszą parafię odwiedzi Matka Boża w obrazie Jasnogórskim 4 kwietnia 2016 r.  

Peregrynacja obrazu Matki Boże Częstochowskiej w naszej diecezji /cz. II/ 

 Uroczystym zakończeniem żniw są dożynki . Nazywane rozmaicie w 
różnych okolicach: obżynki, wyżynki, okrężne, wieniec. Pochodzenie tego 
obrzędu nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione. Dożynki to radosny obrzęd za-
kończenia żniw i złożenie właścicielowi pola tego wszystkiego, co dała matka 
ziemia w czasie pracy żniwnej. Zawsze głównym akcentem dożynek było 
składanie wieńca, symbolizującego trud żniwiarzy. Wieniec splatano najczę-
ściej z żyta i pszenicy, albo jeden z żyta, a drugi z pszenicy. Żniwny dar prze-
chowywano starannie, ponieważ ziarna z jego kłosów używano do siewu, aby 
w ten sposób podkreślić ciągłość cyklu wegetacyjnego. W naszej parafii zapra-
szam na uroczysta Mszę św. 6 września br. o godz. 1130. Mam nadzieję, że w 
tym dniu popołudniu uda się zorganizować imprezę kończąca wakacje i żniwa.   

Dożynki  2015 
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Nr 08/106 

 

Dzień 

     

Niedziela Dzie ń  

powszedni 

Terminy 

Sob. 1   1800 msza św.  

Nd. 2 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob 3-8   1800 msze św.  

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 - odwiedziny u chorych  
/czwartek / 
1730 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 9 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-Pi. 10-14   1800 msze św.  

Sob. 15  UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Nd. 16 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 17-22   1800 msze św.  

Nd. 23 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 24-29   1800 msze św.  

Pon. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA  
APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Nd. 

  

30 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 31   1800 msza św.  

Śr. 26  UROCZYSTOŚĆ  
MARYI PANNY  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1800 msza św.  

6 sierpnia to święto Przemienienia Pańskiego znane było już w VI w. i swą rangą 
dorównywało Uroczystości Chrystusa Króla. W Rzymie wprowadził je Papież 
Kalikst III, jako podziękowanie Bogu za odniesione zwycięstwo pod Belgradem 
w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wydarzenie z życia Jezusa, opisane w Biblii przez 
trzech ewangelistów. Obchodzone w liturgii chrześcijańskiej jako ważne święto.  


