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Pismo bezpłatne  

Pablo Picasso 

„Bóg  

Jest nade wszystko artystą. 

Stworzył żyrafę,  

słonia, mrówkę 

W istocie nigdy  

nie naśladował jednego stylu 

Po prostu robił to,  

na co miał ochotę” 
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Biuro komisarza urzędowało w nowo dobudowanej części na parterze, 

gdzie na szczęście prócz  Niemców zatrudnienie dostali przedwojenni pracownicy 
gminni: Henryk Perczyński  (pierwszy szef AK), Henryk Nowakowski 
(komendant placówki AK Rogozino), Zuzanna Kozicińska, Waldemar Hinc. Jako 
że posiadali oni dostęp do informacji, druków, przepustek i dokumentów tożsa-
mości mogli pomagać rodakom: ostrzegali przed aresztowaniem, podrabiali doku-
menty i dostarczali je ludziom ukrywającym się, często ratując im w ten sposób 
życie.                                                                                                                                                                                                                                                       

  
Na piętrze szkoły ulokowano niemiecką nauczycielkę i stworzono klasę 

lekcyjną dla kilkorga niemieckich dzieci. Za wszelką cenę i możliwie jak najszyb-
ciej usiłowano zgermanizować te tereny, zlikwidować wszystko co polskie, a na-
ród polski poniżyć. W tym celu faszyści niemieccy wydali polecenie zakazujące 
zawierania małżeństw przez Polaków. By odciąć ludność od informacji, zabierano 
i bezwzględnie zakazywano używania aparatów radiowych, podróżujących obo-
wiązywały przepustki. Zmieniano nazwy miast, miasteczek, osad, wsi i ulic na 
nazwy niemieckie: Rogozino  wraz z Rogozinkiem nazwano Hornau, Białkowo 
zamieniono na Vogeltreu, Brochocino na Brocken, Chomętowo na Erlental. No-
we Boryszewo na Tiefenbach, Stare Boryszewo wraz ze Stróżewkiem  na Wa-
chau. 

 
Chłopów dodatkowo obarczono uciążliwymi obowiązkowymi dostawami 

płodów rolnych, mimo głodu pod karą śmierci zakazywano przydomowego uboju 
świń. Od każdej posiadanej kury  należa-
ło rocznie oddać okupantowi 60 jaj, a od 
roju pszczelego 4 kg miodu. Składnica 
jaj, drobiu i miodu dla całej gminy mie-
ściła się w Rogozinie w budynku gospo-
darczym p. Popławskich.  
 
 Nowo wybudowaną solidną oborę 
p. Lewandowskich (których wysiedlono 
do Juryszewa) zaadaptowano na  świetli-
cę – tzw. dom niemiecki – w którym od-
bywały się imprezy dla niemieckich 
mundurowych. 

 c.d.n.  

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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Świętowanie niedzieli cz III  
  
 Ważne jest, byśmy do niedziel-
nej mszy świętej dobrze się przygoto-
wali. Podobnie jak na imieniny cioci, 
ślub kuzynki czy Dzień Babci nie 
idziemy z pustymi rękami, ładnie się 
ubieramy i starannie szykujemy, o ile 
bardziej na spotkanie z Panem powin-
niśmy iść przygotowani? Odświętny, 
godny strój to tylko zewnętrzny, nie 
mniej ważny wyraz tego, jak ważnym 
wydarzeniem dla nas jest niedzielna 
Eucharystia.  

 
Przygotowani powinniśmy być jednak przede wszystkim wewnątrz. 

Otwartość i czystość serca to najpiękniejszy prezent, jaki możemy przynieść 
Bogu w dniu Jego święta. Należy więc zadbać, aby być w stanie łaski uświęca-
jącej oraz przygotować się osobiście na spotkanie z Jezusem, np. przez modli-
twę 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 szkole/na uczelni przeznaczyć na nadrobienie zaległości z całego ty-
godnia, wykonanie prac, na które nie ma czasu w tygodniu.  

 
Będąc studentem, ciężko jest odstawić na jeden dzień naukę, mając 

świadomość zbliżających się nieubłaganie kolokwiów 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 sen-
sem życia i swoich codziennych zajęć.  

 
Czas poświęcony Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym! Nadaje 

szczególny charakter naszym relacjom nie tylko z Nim, ale też z drugim czło-
wiekiem. Pozwala odnaleźć głębię życia, odłożyć na drugi plan sprawy mate-
rialne, o które tak bardzo zabiegamy na co dzień i dostrzec to, co w życiu naj-
ważniejsze. 

.  

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 10/108 
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Karanie i nagradzanie dzieci cz II 

Monika Stella Sowińska 

Nr 10/108 

cd z nr 09/107 

Dodatkowo, kary nie działają mimo ich nieustannej eskalacji. Naprawdę. 
Wielokrotnie można się spotkać z sytuacją, gdy rodzice narzekają: „nie mogę so-
bie z nim poradzić, daję mu coraz większe kary, nie mam już czego mu odebrać, a 
on nadal tak się zachowuje; nagradzam każdą dobrą ocenę i zachowanie, a on 
nadal się nie uczy i nie słucha”. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, 

 to:” Po co dalej brnąć w coś, co ewidentnie nie działa (lub działa tylko na 
chwilę, albo gdy dziecko jest pod obserwacją)? Nie lepiej poszukać innego sposo-
bu? Co w zamian systemu kar i nagród?” 

Brak kar powszechnie kojarzony jest z tak zwanym wychowaniem bezstre-
sowym, które w ostatnich latach spotkało się z dużym potępieniem, i słusznie. 
Pozwalanie dziecku na wszystko, na nieszanowanie granic innych osób, spełnia-
nie wszelkich zachcianek, wzbudzenie w młodych ludziach poczucia bezkarności 
może prowadzić jedynie do katastrofy, ponieważ nie zapewnia im żadnego poczu-
cia bezpieczeństwa i zmusza do ciągłego testowania granic. Brak jakichkolwiek 
zasad i granic prowadzi do zachowań obronnych, objawiających się wzrostem 
agresji lub depresją, zagubieniem się, popadaniem w nałogi.  

Czy jest jakaś alternatywa dla tych dwóch skrajnych modeli, coś pomię-
dzy?       Tak.  

Tą alternatywą jest Attachment Parenting, czyli Rodzicielstwo Bliskości. 
Nie jest to zbiór sztywnych zasad oraz jasnych rozwiązań,  jest to pewien model 
podejścia do dziecka, do samego siebie jako rodzica i ogólnie człowieka, oparty 
na szacunku, komunikacji bez przemocy, budowaniu bliskiej relacji opartej na 
wzajemnym zaufaniu, szeroko pojętej wolności z poszanowaniem naturalnych 
granic i zasad, na konsekwencjach, a nie karach, działaniach kierowanych moty-
wacją wewnętrzną --– zamiast oczekiwaniem na nagrodę. Więcej informacji na 
ten temat w następnym artykule, zapraszam do lektury. 
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Co to jest modlitwa? Rozmowa z niewidzialnym Bogiem. Są różne mo-
dlitwy: codzienne pacierze, litanie, psalmy, Msza święta. Jedna z modlitw na-
zwana jest bardzo starym słowem: różaniec.  Różaniec to cierpliwa modlitwa, 
bliska prababciom, babciom, mamusiom, pradziadkom, dziadkom, tatusiom i 
wszystkim po kolei starszym, średniakom i dzieciom. Jej nazwa przypomina 
różę, czyli coś bardzo pięknego. Tak zachwycamy się różą, że nazywamy ją 
królową kwiatów. Już bardzo dawno uważano, że odmawianie pozdrowienia 
Zdrowaś Maryjo przypomina rzucanie róż pod stopy Matki Bożej, jak w każ-
dej procesji. Dlatego różaniec nazwano „wieńcem róż”, które podajemy Matce 
Bożej. Ojciec Święty powiedział, że różaniec przypomina światło zapalone po 
ciemku i jest tym, co rozjaśnia ciemność, żebyśmy nie pogubili się jak Jaś i 
Małgosia w ciemnym lesie.  

Kiedy wchodzę do kościoła i słyszę, jak mówią różaniec, wydaje mi się, 
że wszyscy idą i trzymają Matkę Bożą za lewą i prawą rękę. Pewien chłopiec 
zauważył, że w konfesjonale siedział ksiądz, trzymał różaniec i tak poruszał 
palcami, jakby kruszył chleb dla zmarzniętych wróbli.  Są cztery części ró-
żańca świętego: radosna, światła, bolesna, chwalebna. Każda z tych części 
dzieli się na pięć tajemnic. Kiedy odmawiamy kolejne tajemnice, przypomina-
my sobie życie Matki Bożej i Pana Jezusa. 

 Piotruś nie był wesołym chłopcem. Wychowywali go dziadkowie, po-
nieważ rodziców stracił, gdy był jeszcze malutkim dzieckiem. Dziadek był 
surowym człowiekiem, który nie potrafił okazywać wnukowi uczuć, chociaż 
bardzo go kochał. Chciał, żeby chłopiec dobrze się uczył, miał odpowiednich 
kolegów i nie chodził po drzewach. Tymczasem Piotruś starał się jak mógł być 
pilnym uczniem, żeby zadowolić dziadka, ale nauka jakoś zupełnie mu nie 
szła. Lubił bawić się z każdym dzieckiem, nie zważając na to, czy jest ładne, 
czy brzydkie, zdolne, czy całkiem zwyczajne. Poza tym nie wyobrażał sobie 
zabawy bez wdrapywania się ma jabłonki i orzechy w sadzie. Wszystko to 
sprawiało, że dziadek wciąż był z wnuka niezadowolony. - Pragnę tylko twoje-
go dobra mój chłopcze, a ty wciąż robisz wszystko nie tak.  

     - Przepraszam, ja tylko... 
     - Co tylko? Co tylko?  
     - Dajże mu spokój - wtrącała zwykle babcia, widząc smutek w 

oczach chłopca. Potem szła do kuchni, robiła herbatę i stawiała jeden kubek 
przy fotelu dziadka, a drugi na biurku Piotrusia. Babcia zawsze umiała jakoś 
rozładować sytuację i w takich momentach jak ten była niezastąpiona. Zresztą 
pomimo wielu kłopotów miała zwykle pogodną i, jak mawiał wnuczek, 
"przytulną" twarz. - Babciu, co sprawia ci tyle radości?  

     - Ty i dziadek.     
     - A dlaczego?     cdn 

Piotrusiowy różaniec Nr 10/108 

Przygotowała na podstawie .adonai.pl 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! 
 
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. 

 
Oddawanie czci prawdziwemu Bogu zakłada autentyczny akt sprzeciwu 

wobec wszelkiej formy bałwochwalstwa. Czcijcie Chrystusa: On jest Skałą, na 
której możecie zbudować waszą przyszłość i świat bardziej sprawiedliwy i soli-
darny. Jezus jest Księciem pokoju, źródłem przebaczenia i pojednania, które mo-
że uczynić braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej. 

 
6. „Inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,12). Ewangelia uściśla, 

że Mędrcy, spotkawszy Jezusa, „inną drogą” wrócili do swego kraju. Taka zmia-
na trasy może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy spotkają 
Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, jakich On pragnie (por. J 4,23-
24). To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc z siebie, 
jak pisze św. Paweł Apostoł, „ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną”. Apostoł 
dodaje też, by nie przystawać do mentalności tego świata, ale przemieniać się 
przez odnawianie umysłu, „aby umieć rozpoznać, jak jest wola Boża: co jest do-
bre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (por Rz 12,1-2). 

 
Słuchanie Chrystusa i oddawanie Mu czci prowadzi do dokonywania od-

ważnych wyborów, do podejmowania decyzji niekiedy heroicznych. Jezus jest 
wymagający, gdyż pragnie naszego prawdziwego szczęścia. Wzywa niektórych 
do pozostawienia wszystkiego, aby poszli za Nim w życiu kapłańskim lub konse-
krowanym. Kto usłyszy to wezwanie, niech nie lęka się odpowiedzieć Mu „tak” i 
niech wielkodusznie idzie za Nim. Lecz obok tych powołań do specjalnej konse-
kracji, jest też powołanie właściwe dla każdego ochrzczonego: to także jest powo-
łanie do „wielkiego formatu” codziennego życia chrześcijańskiego, które wyraża 
się w świętości (por. Novo millennio ineunte, 31). Kiedy spotyka się Chrystusa i 
przyjmuje się Jego Ewangelię, życie ulega zmianie i jest się wezwanym do dziele-
nia się z innymi swoim doświadczeniem. 

Święty Jan Paweł II - cz.IV 

Przygotowała A.M.Trojanowska 

Nr 10/108 
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W 1965 roku biskup płocki Bogdan Sikorski powołał przy katedrze pa-

rafię pod wezwaniem 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 
Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. 

 
Podsumowując, w ciągu niemalże dzie-

więciowiekowego istnienia katedra w Płocku 
przeżywała wiele trudności. Cierpliwie znosi-
ła wszystkie upokorzenia ze strony atakują-
cych miasto i zawsze z godnością powstawała 
po kolejnych remontach i odbudowach, by 
służyć następnym pokoleniom płocczan. Za 
wspomnianą już Marią Macieszyną można 
powtórzyć: „Katedra nie przytłacza swym 
ogromem, nie narzuca się brutalnie, lecz zda 
się jak wśród mgły lekko wznosić ponad swą 
siwą z ciosów podstawą i strzelać ku niebu 
ostrzem swych wieżyc. (…) Ogólne wraże-
nie: połączenie prostoty z wdziękiem, siły z 
lekkością”. 

Historia katedry płockiej / cz. X/ 

Mariusz Misiak 

Nr 10/108 
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Pan od początku napełnił Kościół darami swojego Ducha, tak iż dzięki da-
rom Ducha Świętego jest on wciąż żywy i owocny. Wśród tych darów wyróżniają 
się niektóre, szczególnie cenne dla budowania i drogi wspólnoty chrześcijańskiej: 
są nimi charyzmaty.  

W języku codziennym, kiedy mówi się o «charyzmie», ma się na myśli 
często talent, naturalną zdolność. W perspektywie chrześcijańskiej charyzmat jest 
czymś więcej niż osobistą zaletą, naturalną zdolnością, którą można posiadać: 
charyzmat jest łaską, darem otrzymanym od Boga Ojca za sprawą Ducha Święte-
go. I jest to dar, który człowiek otrzymuje nie dlatego, że jest lepszy od innych, 
bądź dlatego, że na to zasłużył: jest to prezent, który Bóg mu daje, aby z taką sa-
mą bezinteresownością i taką samą miłością wykorzystał go, by służyć całej 
wspólnocie, dla dobra wszystkich. Mówiąc bardziej po ludzku: «Bóg daje tę zdol-
ność, ten charyzmat tej osobie, jednak nie dla niej samej, lecz by służył wspólno-
cie». 

Ważną rzeczą, którą należy od razu podkreślić, jest fakt, że człowiek nie 
może sam zrozumieć, czy jest obdarzony charyzmatem i jakim. Wielokrotnie sły-
szeliśmy osoby, które mówią: «Ja mam taki dar, potrafię ładnie śpiewać». I nikt 
nie ma odwagi powiedzieć: «Lepiej, żebyś był cicho, bo nas wszystkich zadrę-
czasz  swoim śpiewem!». Nikt nie może powiedzieć: «Ja mam ten charyzmat». 
To we wspólnocie rodzą się i rozkwitają dary, którymi napełnia nas Ojciec; i to w 
łonie wspólnoty uczymy się je rozpoznawać jako znak Jego miłości do wszyst-
kich dzieci. A zatem dobrze jest, by każdy z nas zadał sobie pytanie: «Czy Pan 
obdarzył mnie jakimś charyzmatem, łaską swego Ducha, i czy moi bracia we 
wspólnocie chrześcijańskiej rozpoznali go i zachęcili do jego wykorzystania?  

Najpiękniejszym doświadczeniem jest odkrycie, jak wieloma różnymi cha-
ryzmatami i jak licznymi darami swojego Ducha Ojciec napełnia swój Kościół! 
Nie powinno to być widziane jako powód do zagubienia, niepokoju: to wszystko 
są dary, które Bóg daje wspólnocie chrześcijańskiej, aby mogła harmonijnie 
wzrastać w wierze i w Jego miłości, jak jedno ciało, ciało Chrystusa.  

Ten sam Duch, który obdarza tą różnorodnością charyzmatów, buduje jed-
ność Kościoła. Toteż w obliczu tej różnorodności nasze serce musi otwierać się 
na radość i powinniśmy myśleć: «Jaka to piękna rzecz! Tyle różnych darów, bo 
wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wszystkich nas kocha w ten sam sposób». A 
więc biada, jeśli te dary stają się powodem do zawiści, podziału czy zazdrości! 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która umarła, mając 24 lata i bardzo ko-
chała Kościół, chciała zostać misjonarką, lecz pragnęła mieć wszystkie charyzma-
ty. Poszła się modlić i poczuła, że jej charyzmatem jest miłość. I powiedziała to 
piękne zdanie: «W sercu Kościoła będę miłością». Ten charyzmat mamy wszy-
scy: zdolność do miłości.  

Papież Franciszek - zdolni do miłości Nr 10/108 

Przygotowała na podstawie www.opoka pl Magdalena Balska 
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Przygotowała Andżelika Jezierska 
 

Świetlica Przystanek zaprasza  
na zajęcia przy  ulicy Mazowieckiej 57 w Rogozinie 

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
   

Poniedziałek - godz.17:30 schola godz.18:00 karaoke 
Wtorek  - godz. 18:00 j. angielski - przygotowanie do egzaminu 6 klasa 
Środa - godz. 18:00 zajęcia dla najmłodszych 
Czwartek - godz. 18:30 nauka gry w szachy 
Piątek - godz. 18:00 pielęgnacja urody NASTOLATKI 
Sobota - godz. 12:00 zajęcia  teatralne; 
zapisy na przedstawienie „Radosna chwila np. Ch.Andersa Kopciuszek" 

 Uczymy się języków obcych - angielski Nr 10/108 
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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 10/108 

„Każdy może dać drugiemu tylko to, 
Co ma w sobie najlepszego” 

Paulo Coelho „Być jak płynąca rzeka” 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 10/108 

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 

 1. TERM/kres,   2. BREAK/przerwa           3. GIFTED/utalentowany/a ,   4.CREATIVE/twórczy,  5. SYST-
EMATIC/systematyczny,  6. TEXTBOOK/podręcznik,  7. HOMEWORK/ praca domowa,  8. MARK/
ocena, hasło: REGISTER/dziennik  

Rozpoczynamy już kolejny etap przygotowań do I Komunii oraz sakramentu 
bierzmowania. Pierwsza Uroczystości odbędzie się 8 maju 2015 r.  
o godz. 1130. Kandydaci do bierzmowania przystąpią do sakramentu w 2016 r. 
Bardzo zachęcam, abyśmy poważnie potraktowali ten czas. Dla rodziców 
dzieci komunijnych jest to czas refleksji nad wychowaniem dzieci, ich przy-
gotowaniem do dorosłego życia, kształtowania charakteru, zdobywanie wie-
dzy religijnej. Sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości chrześcijań-
skiej, a więc wejście w dorosłe życie. Dla wielu osób jest to czas systematycz-
niejszego kontaktu z Bogiem. Wykorzystajmy dobrze ten okres  przede 
wszystkim jako mój osobisty kontakt z Przyjacielem - z Bogiem.  

W miesiącu wrześniu:   
• Sakrament chrztu przyjęli: Antoni Kosek (St. Boryszewo).  
• Sakrament małżeństwa zawarli Magdalena Zalewska i Piotr Wacho-

wicz.  

Dnia 29 października br. (czwartek) godzina: 1800  
Wyjazd: godz.1500 - parking przy kościele od ul. Slonecznej , koszt  -  65 zł. 
Operetka „Baron Cyganski” kompozytor Johann Strauss (syn). Pierwszy raz 
wykonana 24 X 1885 r., w jezyku niemieckim. Strauss uznawał „Barona cy-
gańskiego”  za swe największe kompozytorskie osiągnięcie. Zauroczony folk-
lorem cygańsko-węgierskim stworzył operetkę oddającą piękno kultury obu 
tych nacji. Muzyka opisuje koloryt i swobodę puszty, żywiołowość cy-
gańskiego obozowiska i elegancję wiedeńskich pałaców , dzieło aż roi się od 
wpadających w ucho melodii. Dziekuje ks. prof. H. Chamskiemu za pomysl 
wyjazdu do Lodzi.  

Odpust parafialny ku czci św. Faustyny - patronki naszej parafii odbędzie 
się 11 października 2015 r. Uroczysta msze św. o godz. 1130 odprawi i kaza-
nie wygłosi ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, pracownik naukowy Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam wszystkich parafian i gości  
do udziału w nabożeństwie.  
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Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy chrześcijańskiej, 
pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej 
od czasów średniowiecznych, obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem 
duchowym i błogosławieństwem. O tej modlitwie nie ma wprost wzmianki w Pi-
śmie Świętym, choć znaczna część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 
28, 45). Symbolika różańca oparta jest na objawieniach maryjnych potwierdzo-
nych przez Kościół katolicki. Zapraszamy codziennie na wspólną modlitwę ró-
żańcową do kościoła na godz. 1730. Szczególnie w poniedziałek i środę zapra-
szamy dzieci. Poprzez wspólną modlitwę będziemy poznawać życie Matki Bożej.  

Niedziela Dzień  
powszedni  

Terminy 

Czw. 1   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Pi.  2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny chorych /czwartek / 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.  

Nd. 4 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Wt.-
Sob 

6-10   1730 różaniec   

1800 msze św.  

Nd. 11 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św., ODPUST  

Po.-
Sob. 

12-
17 

  1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 18 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla ro-
dziców dzieci komunijnych 
1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania  

Po.-
Sob. 

19-
24 

  1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 25 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św., ró żaniec  

Po.-
Sob. 

26-
31 

  1730 różaniec  

1800 msze św.  

Dzień    

Po.  5  WSPOMNIENIE ŚW. 
FAUSTYNY 

1730 różaniec   

1800 msza św.  


