
 

 

Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 
www:parafia-rogozino.eu    www .facebook.pl 

WRZESIEŃ 2015 
Nr 09/107 

Pismo bezpłatne  

Być jak płynąca rzeka Paulo Coelho 

 

„Dopatrujemy się niegodziwości u innych, 

Bo wiemy, jakie zło sami możemy wyrządzić.  

 

Nie wybaczamy tym, którzy nas ranią,  

bo nie wierzymy , że ktoś mógłby nam wybaczyć.  

 

Mówimy bolesną prawdę najbliższym,  

ponieważ sami pragniemy ją przed sobą ukryć.  

Okazujemy siłę, by nikt nie widział naszej słabości. 

 

Dlatego, gdy będziesz sądzić bliźniego,  

pamiętaj, że to ty stoisz przed sądem.” 
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Koniec kanikuły, wrzesień za pasem, a z nim przychodzi kolejna rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Ktoś powie, że to było tak dawno, że nie warto 
wracać do przeszłości, tyle mamy przecież ważnych i aktualnych problemów. 
Jednak im więcej lat upływa od tych dramatycznych wydarzeń, tym silniej należy 
przypominać kolejnym młodym pokoleniom, kto 1 września 1939 r. wywołał tę 
historyczną zawieruchę – aby nie dopuścić do sytuacji, w której manipulacja fak-
tami historycznymi celowo stworzy fałszywy obraz Polaków, z ofiar napaści sta-
jących się główną przyczyną wybuchu wojny. Należy przypominać, że dla Pola-
ków, zwłaszcza tych z Kresów, świat ponownie zawalił się 17 września 1939 r. 
Łatwo zapominamy, że przez pół wieku nie  mówiono, nie uczono w naszych 
szkołach o zdradzieckiej napaści Sowietów na nasz kraj, wmawiając nam, że była 
to „braterska pomoc”. Koniecznie należy  przypominać, że nasz naród w czasie 
wojny poniósł nieobliczalne straty, mające wpływ  na  życie  kolejnych pokoleń 
Polaków .  

Dnia 9 września 1939 r. wojska niemieckie zajęły Płock i od tego momentu 
zaczyna się na naszym terenie okres okupacji tj. panowania niemieckiego prawa, 
administracji niemieckiej, tragicznych rządów wszelkiego typu policji, a przede 
wszystkim okrutnego gestapo (Geheime  Staatspolizei). Polacy traktowani byli 
nawet nie jako obywatele drugiej kategorii, lecz wręcz jako „podludzie”. Dekre-
tem Hitlera z 26 października 1939 r. Płock i całe Mazowsze Płockie weszło do 
rzeszy jako część prowincji wschodnio-pruskiej zwanej regencją ciechanowską. 
Na czele prowincji stał Erich Koch jako Gauleiter (naczelnik okręgu - funkcjona-
riusz polityczny NSDAP), późniejszy zbrodniarz wojenny mający na rękach krew 
ponad 400 000 Polaków. 

W Rogozińskiej szkole w dwóch izbach lekcyjnych na początku wojny cza-
sowo zainstalowała się  niemiecka żandarmeria. Później upatrzyła sobie nowo 
wybudowany murowany dom  Aleksego Bąbały  (pierwszy budynek  we wsi od 
strony Płocka) i przeniosła tam posterunek, który funkcjonował do końca wojny. 
Niemiecka administracja zaczęła się instalować w Rogozinie, które wówczas było 
siedzibą gminy obejmującą obszarem 29 wsi (Białkowo, Boryszewo Nowe, Bory-
szewo Stare, Brochocino, Chomętowo, Ciółkówko, Ciółkowo, Czerniewo, 
Dźwierzno, Gilino, Imielnica, Juryszewo, Kosino, Kostrogaj, Łoniewo, Męczeni-
no Duże, Nowe Radzanowo, Otolino, Podolszyce, Radzanowo, Radzanowo-
Dębniki, Rogozino, Ślepkowo, Śniegocin, Szczytno, Wólka, Wołowa, Wodzymin 
i Woźniki Kościelne). Władzę objął niemiecki komisarz, którego zadaniem było 
organizowanie gminy. Zajął on dla siebie i rodziny cały budynek starej szkoły 
(burząc przy okazji historyczny piec chlebowy).             

                                  cd nr 10/108                                                                                                                             

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Świętowanie niedzieli /cz II 
  
 Świętować i odpoczywać nie 
znaczy spędzić dzień wylegując się do 
południa w łóżku, leżeć przed telewi-
zorem oglądając ten sam film piąty 
raz. Wręcz przeciwnie- świętować 
dzień Pański mamy wraz z bliskimi 
dla nas ludźmi- rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi ze wspólnoty parafialnej…  
 To czas, gdy wychodzimy do 
drugiego człowieka, poświęcamy mu 
swój wolny czas, rozmawiamy, dzieli-
my się doświadczeniami i przeżycia-

mi, o co dość trudno w ciągu tygodnia, gdy mijamy się zajęci własnymi spra-
wami. Spokojna rozmowa i wspólnie spędzony czas budują nasze wzajemne 
relacje, są wyrazem miłości, ukazują prawdziwe oblicze człowieka, umacniają 
atmosferę wzajemnej życzliwości. Co więcej, świętowanie powinno mieć 
szczególny, odświętny charakter. To dobra okazja do tego, aby wziąć udział w 
wydarzeniach kulturalnych (np. wyjść do teatru, kina, muzeum), obejrzeć do-
bry film lub poczytać wartościową książkę, podziwiać piękno natury 
(wybierając się na spacer, wycieczkę, piknik). Można również ten czas po-
święcić na działania ewangelizacyjne, charytatywne, pomoc potrzebującym 
itp. Są tysiące sposobów na pożyteczne spędzenie niedzielnego wolnego cza-
su. Ważne jest, aby prowadziło to do solidarności, budowania i umacniania 
więzi międzyludzkich i naszego własnego rozwoju jako człowieka- chrześcija-
nina. 

Centralnym, najważniejszym punktem dnia świątecznego jest Euchary-
stia. Gromadzimy się w kościołach, kaplicach, by wraz z całą wspólnotą Ko-
ścioła odśpiewać hymn uwielbienia: „Chwała na wysokości Bogu”, uroczyście 
wyznać wiarę (są to części Mszy św., które występują tylko w niedzielę i inne 
święta kościelne), wsłuchać się i rozważyć Słowo Boże oraz przyjąć Ciało i 
Krew Chrystusa. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest dla nas okazją do 
dziękczynienia za cały poprzedni tydzień oraz umocnieniem na kolejne nad-
chodzące dni. Stajemy się wtedy także umocnieniem dla innych, świadczymy 
o naszej przynależności do Chrystusa. Doświadczamy wraz z braćmi i siostra-
mi żywej obecności Zmartwychwstałego wśród nas, budujemy wspólnotę, łą-
czymy się z Kościołem na całym świecie, jednomyślnie wznosząc głos do je-
dynego Boga. Szczególną łączność z całym stworzeniem wyraża modlitwa 
powszechna (modlitwa wiernych), kiedy to pamiętamy o wszystkich aktual-
nych sprawach i wydarzeniach, stajemy się solidarni z najbardziej potrzebują-
cymi.  

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 09/107 
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Karanie i nagradzanie dzieci cz I 

Monika Stella Sowińska 

Nr 09/107 

Rodzicielstwo jest wyjątkowo skomplikowanym procesem nie tylko wy-
chowawczym, ale przede wszystkim wchodzenia w relacje i interakcje dwojga lub 
więcej osób. Dawniej jedynym słusznym modelem rodziny był model patriarchal-
ny z ojcem jako osobą decyzyjną, podległą mu żoną i bezwzględnie posłusznymi 
dziećmi. Człowiek jest z natury istotną dążącą do niezależności i wolności, dlate-
go też posłuszeństwo musiało być wymuszane, najczęściej za pomocą nagród i 
kar. Wbrew pozorom nagrody i kary nie są sobie przeciwstawne, to tylko dwa 
różne sposoby na manipulowanie drugim człowiekiem.  

W dzisiejszych czasach spotykamy się z różnorodnymi modelami rodzin, 
najczęściej bardziej liberalnymi, jednakże stosowanie nagród i kar nadal jest naj-
powszechniejszym schematem wymuszania na dzieciach (i dorosłych) oczekiwa-
nych zachowań. Rodzicielstwo stało się w ostatnich latach bardziej świadome, 
młodzi ludzie szukają nowych pomysłów na bycie dobrą matką/ojcem, związki są 
bardziej partnerskie, relacje z dziećmi nabierają bardziej równorzędnego charak-
teru, przynajmniej pozornie. Nadal bowiem w rodzinach królują metody behawio-
ralne, czyli oparte na manipulacji i motywacji głównie zewnętrznej, czyli pocho-
dzącej ze środowiska, a nie z wnętrza danej osoby, z jej przekonań i zasad. Wyni-
ka to częściowo z tego, że są to metody dające szybki efekt- przynajmniej pozor-
ny. Niestety, karząc i nagradzając dzieci rodzice tracą z nimi naturalną więź i zro-
zumienie, blokują ich motywację wewnętrzną (dużo skuteczniejszą od zewnętrz-
nej) i budują relacje oparte nie na szacunku i empatii, lecz na bilansie zysków i 
strat.  

Dzieci nie uczą się dokonywania wyborów zgodnych z ich sumieniem, 
uczą się natomiast, że silniejszy ma zawsze rację, a działania niezgodne z oczeki-
waniami społeczeństwa lepiej ukrywać, i robią to coraz skuteczniej. Jeżeli po-
wstrzymują się od jakiegoś czynu, to nie dlatego, że uważają go za niemoralny, 
lecz z obawy przed karą. Teoretycznie nie ma to znaczenia, jeżeli wziąć pod uwa-
gę jedynie skutek, czyli brak popełnienia czynu zabronionego. Jednakże taki czło-
wiek i tak kiedyś popełni ten czyn, jeżeli będzie przekonany o tym, że nie zosta-
nie on wykryty.  

Warto się zastanowić, czy moim celem, jako rodzica, jest wymuszanie na 
dziecku oczekiwanych zachowań i nauczenie go, że w społeczeństwie istnieją 
pewne zasady, których trzeba przestrzegać w obawie przed karą? A z drugiej stro-
ny wysilać się warto tylko wtedy, gdy czeka na nas wielka nagroda? Moim zda-
niem, z rodzin stosujących taki model wychowania często wyrastają osoby podat-
ne na zewnętrzną manipulację, niepotrafiące podejmować własnych, niezależnych 
decyzji, młodzież, która nie potrafi powiedzieć rówieśnikom z całą pewnością 
siebie: „nie, nie palę/ nie piję/ nie biorę/ nie skoczę”, ponieważ w ich domu słowo 
„nie” nie było dozwolone, a przejawy indywidualizmu były tłumione, być może 
karane.          cd nr  10/108 
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Największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowa-
niem ich całorocznego trudu, obchodzone jak zwykle po zakończeniu wszyst-
kich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. 

Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI i XVII wie-
ku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. 
Urządzali je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) 
właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek  i tańce, w na-
grodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. 

Obchody dożynkowe rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawio-
nych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i 
kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej 
korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich żywe koguty, kaczęta lub 
małe gąski, bo miało to zapewnić piękny i zdrowy przychówek gospodarski. 
Wieniec dożynkowy nazywany bywał plonem, ponieważ uosabiał wszystkie 
zebrane plony, urodzaj. Niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach najlep-
sza żniwiarka, czasami z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią postępo-
wał orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach przybrane 
kwiatami wyczyszczone kosy i sierpy. 

Wieniec niesiono do kościoła do poświęcenia, następnie ze śpiewem w 
uroczystym pochodzie udawano się z nim do dworu lub do domu właściciela 
pola, gospodarza dożynek. Pieśni śpiewane przez idących z wieńcem żniwia-
rzy mówiły o ich trudzie i o plonie, wyrażały także troskę o przyszłe urodzaje i 
życzenia przyszłych dobrych plonów oraz nadzieję na zasłużony poczęstunek i 
zabawę. 

Gospodarz dożynek, którym najczęściej bywał dziedzic, z szacunkiem 
przyjmował wieniec od przodownicy, osobiście wnosił go do domu i ustawiał 
na stole, po czym prosił ją do pierwszego tańca. Następnie prowadził wszyst-
kich do stołów, ustawionych na dziedzińcu lub w stodole i częstował dobrym 
jedzeniem i napitkiem. Po uczcie rozpoczynały się tańce, trwające nieraz do 
późnych godzin nocnych.  

Wieniec dożynkowy przechowywano w stodole aż do następnego roku, 
do nowego siewu, a wykruszone z niego 
ziarna wsypywano do worków z ziarnem 
siewnym. 

Po 1980 r. dożynki po raz kolejny 
zmieniły swoją formę: pozostając świętem 
rolniczego stanu, stały się jednocześnie uro-
czystością wyznaniową, religijną i dziękczy-
nieniem składanym Bogu i Matce Bożej za 
szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plo-
ny .  

Dożynki święto  plonów Nr 09/107 

Beata Kapowicka 
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Orędzia Ojca Świętego z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży, który 

obchodzony będzie w Kolonii (Niemcy) w dniach 11-21 sierpnia 2005 roku. 
 

„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2) 
 
Droga Młodzieży! 
 
4. „Upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,11). Jeśli w Dziecięciu, ja-

kie Maryja tuli w swych ramionach, Mędrcy rozpoznają i wielbią Oczekiwanego 
przez narody i Zapowiadanego przez proroków, my dzisiaj możemy czcić Go w 
Eucharystii i rozpoznawać jako naszego Stwórcę, jedynego Pana i Zbawiciela. 

 
„Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mir-

rę” (Mt 2,11). Dary, jakie Mędrcy składają Mesjaszowi symbolizują prawdziwe 
uwielbienie. Składając złoto, podkreślają Jego królewską boskość; kadzidłem wy-
znają, że jest On kapłanem nowego Przymierza; ofiarując mirrę, oddają cześć pro-
rokowi, który przeleje swą krew, by pojednać ludzkość z Ojcem. 

 
Drodzy młodzi, wy również ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to zna-

czy wolność naśladowania Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie; 
wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwały; 
ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu 
Człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie. 

 
5. Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze 

miejsce w waszym życiu. Bałwochwalstwo jest ciągłą pokusą człowieka. Niestety 
są ludzie, którzy rozwiązania problemów szukają w praktykach religijnych nie-
zgodnych z wiarą chrześcijańską. Jest duży nacisk, by wierzyć w łatwe mity suk-
cesu i władzy; niebezpieczne jest uleganie mrocznym koncepcjom sacrum, które 
przedstawiają Boga jako formę energii kosmicznej, bądź w inny sposób nie do 
pogodzenia z nauką katolicką. 

 
Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom, któ-

re nie rzadko pozostawiają tragiczną pustkę duchową! Odrzućcie pokusę pienią-
dza, konsumpcyjnego życia i podstępnej przemocy, które niekiedy lansują środki 
przekazu. 

 
 

Święty Jan Paweł II - cz.III  

Przygotowała A.M.Trojanowska 
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W 1965 roku biskup płocki Bogdan Sikorski powołał przy katedrze pa-
rafię św. Zygmunta, a jej pierwszym proboszczem mianował ks. Stanisława 
Kutniewskiego. 

W sierpniu i wrześniu 2003 roku dokonano ostatnich zmian w we-
wnętrznym wyglądzie świątyni. Przebudowaniu uległo prezbiterium, ołtarz 
posoborowy został przesunięty w jego głąb, a marmurowa balustrada została 
przeniesiono do kaplicy św. Zygmunta. Projektantem zmian był prof. Jan 
Tajchman z Torunia. Poprzedziły one obchodzone 11 listopada 2003 r. uroczy-
stości z racji setnej rocznicy rekonsekracji kościoła katedralnego. 

Na początku 2012 roku przy katedrze pracowała komisja budowlana, 
powołana przez proboszcza parafii katedralnej ks. kan. dra Marka Zawadzkie-
go i dyrektora Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej 
ks. kan. Stefana Cegłowskiego. Zadaniem komisji, w skład której weszli spe-
cjaliści z Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej, było przygoto-
wanie ekspertyzy na temat stanu technicznego świątyni. Przeprowadzone ba-
dania wskazały, że katedra wymaga kapitalnego remontu. Koszt tego przedsię-
wzięcia, nie licząc remontu wnętrza, wyceniono na około 40 mln złotych. Po-
wołany został Komitet Pomocy ds. Remontu Katedry Płockiej i Rekonstrukcji 
Organów Katedralnych. Na jego czele stanęli Biskup Płocki Piotr Libera i Pre-
zydent Miasta Płocka Andrzej Nowa-
kowski. 

Podsumowując, w ciągu niemal-
że dziewięciowiekowego istnienia kate-
dra w Płocku przeżywała wiele trudno-
ści. Cierpliwie znosiła wszystkie upo-
korzenia ze strony atakujących miasto i 
zawsze z godnością powstawała po ko-
lejnych remontach i odbudowach, by 
służyć następnym pokoleniom płoc-
czan.  

Za wspomnianą już Marią Ma-
cieszyną można powtórzyć: „Katedra 
nie przytłacza swym ogromem, nie na-
rzuca się brutalnie, lecz zda się jak 
wśród mgły lekko wznosić ponad swą 
siwą z ciosów podstawą i strzelać ku 
niebu ostrzem swych wieżyc. (…) 
Ogólne wrażenie: połączenie prostoty z 
wdziękiem, siły z lekkością”. 

Historia katedry płockiej cz IX 

Mariusz Misiak 

Nr 09/107 
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Za każdym razem, kiedy odnawiamy nasze wyznanie wiary, odmawiając 
Credo, twierdzimy, że Kościół jest «jeden» i «święty». Jest jeden, bo pochodzi od 
Boga Trójcy, tajemnicy jedności i pełnej komunii. Kościół jest też święty, ponie-
waż jest zbudowany na Jezusie Chrystusie, ożywiany przez Jego Ducha Świętego, 
napełniony Jego miłością i Jego zbawieniem. Jest on jednak jednocześnie święty i 
złożony z grzeszników, z nas wszystkich, grzeszników, którzy codziennie do-
świadczamy naszej słabości i naszej nędzy. Tak więc wiara, którą wyznajemy, 
popycha nas do nawrócenia, do tego, byśmy mieli odwagę na co dzień żyć jedno-
ścią i świętością, a jeśli nie jesteśmy zjednoczeni, jeśli nie jesteśmy święci, to dla-
tego, że nie jesteśmy wierni Jezusowi.  

Paweł Apostoł wzywał swoje wspólnoty, by nie zapominały, że są «jednym 
ciałem» (1 Kor 12, 13). Doświadczenie mówi nam jednak, że jest wiele grzechów 
przeciwko jedności. Myślimy o brakach bardzo powszechnych w naszych wspól-
notach, o grzechach «parafialnych». Niekiedy bowiem nasze parafie, powołane 
do tego, by były miejscami wymiany i jedności, noszą smutne znamię zawiści, 
zazdrości, antypatii... A wygadywać potrafią wszyscy. Na przykład, kiedy ktoś 
zostanie wybrany na przewodniczącego jakiegoś stowarzyszenia, obmawia się go. 
A jeśli inna osoba zostanie odpowiedzialną za katechezę, inne osoby ją obmawia-
ją. Lecz to nie jest Kościół. Nie powinniśmy tak postępować! To jest ludzkie, ale 
niechrześcijańskie! Dzieje się tak, kiedy chcemy zająć pierwsze miejsca; kiedy 
stawiamy w centrum samych siebie, nasze osobiste ambicje i nasz sposób patrze-
nia na rzeczy, i osądzamy innych; kiedy patrzymy na wady braci, zamiast widzieć 
ich zalety; kiedy przywiązujemy większą wagę do tego, co nas dzieli, niż do tego, 
co nas łączy... 

Kiedyś w diecezji, której pasterzem byłem przedtem, usłyszałem interesu-
jący i piękny komentarz. Mowa była o starszej kobiecie, która przez całe życie 
pracowała w parafii, i pewna osoba, która dobrze ją znała, powiedziała: «Ta ko-
bieta nigdy nie obmawiała, nigdy nie plotkowała, była zawsze uśmiechnięta». 
Taka kobieta może być kanonizowana już jutro! To piękny przykład.  

W obliczu tego wszystkiego musimy zrobić poważny rachunek sumienia. 
We wspólnocie chrześcijańskiej podział jest jednym z najcięższych grzechów, 
ponieważ powoduje, że staje się ona znakiem działania nie Boga.  Bóg chce, by 
rosła nasza umiejętność wzajemnej akceptacji, przebaczania sobie i miłości, aby-
śmy byli coraz bardziej podobni do Niego, który jest jednością i miłością.  

 Prośmy szczerze o przebaczenie za wszystkie przypadki, w których stwo-
rzyliśmy okazję do podziału lub niezrozumienia w naszych wspólnotach dobrze 
wiedząc, że jedność osiąga się tylko przez nieustanne nawracanie się. Co to jest 
nawrócenie? To proszenie Pana o łaskę, by nie obmawiać, nie krytykować, nie 
plotkować, kochać wszystkich. Jest to łaska, którą daje nam Pan.  

To jest nawrócenie serca.  

Papież Franciszek o  wspólnocie parafialnej Nr 09/107 

Przygotowała na podstawie www.opoka pl Magdalena Balska 
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Za nami I Dzień Sąsiada, który zorganizowany został w dniu 1 sierpnia 
2015r. Początek imprezy zbiegł się z godzina "W", także punktualnie o 
godz.1700 strażacy OSP włączyli syrenę, abyśmy, zatrzymując się na chwilę, 
mogli uczcić 71 rocznicę Powstania Warszawskiego.  Potem dla zgromadzo-
nych i wciąż przybywających dzieci przeprowadzono zabawy i konkursy. 
Były takie konkurencje, jak: 

-podbijanie piłki głową lub kolanem  
-rzut ringo na słupek  
-slalom oponą między pachołkami  
- rzucanie woreczkami do kosza  
-skakanie na skakance  
-wyścig w workach  
-czołganie się przez kolorowy tunel na czas.  

Do wspólnej zabawy angażowały się zarówno dzieci, jak i rodzice. Każde 
dziecko biorące udział w konkursie otrzymywało nagrodę. Dodatkową atrakcją 
były piękne malowidła na buźkach, a kiedy zapadł zmierzch, najmłodsi mieli 
możliwość obejrzenia filmu pt. "Pan Peabody i Sherman". 

 Dla mieszkańców Rogozina i gości przygotowany został grill oraz 
ognisko, na których można było upiec przyniesione potrawy.  Muzykę oraz 
ubezpieczenie imprezy zapewnił GOKiS w Radzanowie. W imprezie uczestni-
czyło ok.100 osób. Tańce i rozmowy trwały do godz. 2330. 

Sponsorami I Dnia Sąsiada w Rogozinie byli:  
Infocam Sp z o.o. 
GT-Auto Tomasz Guzanek 
Apteka w Rogozinie 
Kancelaria Podatkowa Jowita 
Paweł Tokarski 
Krzysztof Czerwiński 
Sylwester Ziemkiewicz 
BPV -Projekt s.c. 

Bardzo dziękujemy sponsorom oraz mieszkańcom, że tak licznie włą-
czyli się do wspólnej zabawy.  Kolejną okazję do spotkania zapowiadamy na 
druga połowę sierpnia.  

Planujemy plene-
rowe spotkanie przy Do-
mu Ludowym połączone 
z oglądaniem jednej z 
kultowych komedii. In-
formacja wkrótce.... 

 Dzień Sąsiada Nr 09/107 
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MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  

godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą 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 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 09/107 

„Nawet gdy przyjaciel działa wbrew Tobie, 
Wciąż jest Twoim przyjacielem” 

Paulo Coelho „Być jak płynąca rzeka” 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy tak 
liczni odpowiedzieli na apel ws. Parafialnej Wyprawki Szkolnej . Miesiąc 
wrzesień jest dla wielu rodzin trudnym okresem. Zakup książek, zeszytów i 
różnego rodzaju opłaty szkolne są znacznym wydatkiem w rodzinnym budże-
cie. Dlatego bardzo cieszy tak duży kosz przyborów szkolnych ofiarowany 
przez Parafian dla naszych parafialnych dzieci. Dziękuję także osobom, które 
podzieliły wszystkie zgromadzone , ołówki, gumki, długopisy, kredki itp..  

Nr 09/107 

6 września br. Msza św. o godz. 1130 rozpoczęła nasze Parafialne Dożynki. 
Wspólna modlitwa dziękczynna skierowana do Boga za odpowiednią pogodę i 
trud pracy rolników. Po Mszy św. przy kościele w parafialnym gronie spotka-
liśmy się, aby pobiesiadować i cieszyć się dobrymi plonami. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim sołtysom, radom sołeckim i wielu innym osobom za trud przy-
gotowania wieńca (Stróżewko), upieczenie ciasta i chleba, przygotowanie dań. 
A od godz. 1600 przy Remizie przy wspólnym grylu, tańcu i własnych produk-
tach pożegnamy tegoroczne lato. Zapraszam wszystkich parafian.  

Zapraszam serdecznie rodziców dzieci komunijnych na spotkanie w III nie-
dzielę miesiąca. Nasze spotkania są istotnym  przygotowania do ważnego wy-
darzenia w życiu rodziny, ale także i parafii. Przystąpienie do Stołu Euchary-
stycznego przez uczniów III klas jest ważnym etapem  w pełnym i świado-
mym uczestniczeniu w Maszy św. Rodzice podczas sakramentu chrztu zobo-
wiązują się wypełnić to ważne i odpowiedzialne zadanie. Nasze spotkania ma-
ją na celu przypomnienie o tym zadaniu oraz zachęcić rodziców do aktywnej 
osobistej relacji do Boga. Wychowanie w obszarze duchowym, religijnym jest 
wspólnym działaniem: rodziców i Kościoła. To jednak rodzice spędzają z 
dziećmi większość czasu. Oni są pierwszymi autorytetami, przewodnikami dla 
swoich dzieci. Kościół poprzez parafię może tylko towarzyszyć, pomóc w od-
powiednim ukształtowaniu sumienia, budowaniu świata wartości dla naszych 
dzieci. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w naszych 
spotkaniach wszystkich rodziców: mamę i tatę. To tylko kilkanaście minut 
dodatkowych w parafii, ale to wszystko dla dzieci. Spotkania odbywać będą 
się  w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 930. Jeżeli nastąpi zmia-
na będą wcześniej Państwa informował. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na 
nasze spotkania.  

Ks. dr J. Wiśniewski 

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Paraf ia  św. Faustyny Aposto łk i  Mi łos ierdzia  Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 



 

 

12 

Nr 09/107 

DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Wt. 1  POCZĄTEK ROKU  

SZKOLNEGO 

800 msza św.  

1800 msza św. 

Śr.-Sob. 2-5   1800 msze św.  

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 6 XXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św. - DOŻYNKI 

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św.  

Nd. 13 XXIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św.  

Pi. 18  UROCZYSTOŚCI ŚW. 
STANISŁAWA  

KOSTKI 

1800 msza św.  

Nd. 20 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych 
1130 msza św., spotkanie dla 
rodziców i kandydatów do 
bierzmowania 

Po.-Sob. 21-26   1800 msze św.  

Nd. 27 XXVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Pn.-Śr. 28-30   1800 msze św.  

13 września - poświęcenie tornistrów i osobiste błogosławieństwo dla uczniów  
I klasy podczas Mszy św. o godz. 930. Prosiłbym rodziców uczniów, którzy nie 
uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozinie o podanie imienia 
i nazwiska swoich dzieci celem przygotowania odpowiedniego dyplomu. Zapra-
szam do udziału w nabożeństwie nie tylko dzieci, ale także rodziców i dziadków. 
Niech to będzie uroczyste rodzinne nabożeństwo, bardzo ważne dla Naszych 
Najmłodszych.   
13 września - Święto Narodzenia NMP, poświęcenie ziarna siewnego odbędzie 
się podczas Mszy św. o godz. 1130  . 


