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Pismo bezpłatne  

Ks. dr Janusz Wiśniewski 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę refleksji nad cudem,  

który wydarzył się w grudniową noc w Betlejem  

oraz doświadczenia jego mocy w codziennym życiu. 

 Niech każda chwila Świąt będzie dzieleniem się miłością  

 Nowy Rok obdarzy pomyślnością, zdrowiem i szczęściem  

 Bożego Błogosławieństwa na każdy dzień 2016 roku 

 

Z całej duszy dziękuję Państwu za wszelkie dobro  

okazywane naszej Parafii  
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 Juliusz Słowacki to wielka postać polskiej 
literatury romantycznej, jeden z wieszczów na-
rodowych – obok Krasińskiego i Mickiewicza. 
Jego twórczość, którą wielu pamięta z lektur 
szkolnych (m.in.: „Kordian”, „Balladyna”, 
„Anhelli”, „Lilia Weneda” czy „Beniowski”), 
obejmuje tak wielką różnorodność form arty-
stycznych oraz tak szeroki zakres podejmowa-
nych zagadnień, iż można stwierdzić, że stanowi 
ona syntezę romantyzmu.  
 

Cóż może tego wielkiego poetę łączyć z naszą okolicą? Odpowiedź kryje 
się w osobie dawnego właściciela Radzanowa, hrabiego papieskiego Stefana Ho-
łyńskiego herbu Klamry oraz jego brata Aleksandra, oraz w przyjaźni, która ich 
połączyła. Żona Stefana Hołyńskiego, Marcjanna, w 1851 roku odziedziczyła fol-
wark Radzanowo po swoim ojcu, baronie Florianie Kobylińskim, byłym generale 
napoleońskim i prezesie Komisji Województwa Płockiego (urząd porównywalny 
z dzisiejszą funkcją wojewody), a także świetnym polityku i uczestniku powstania 
kościuszkowskiego – jedna z głównych ulic Płocka nosi jego imię. Od 1901 roku 
właścicielem Radzanowa był syn Stefana i Marii Hołyńskich, Jan, natomiast od 
1930 r. przejął go ostatni z rodu Włodzimierz Hołyński, który zginął w hitlerow-
skim obozie koncentracyjnym . 

Jeśli znany nam jest park i spichlerz-- w Radzanowie, mocno trącony zę-
bem czasu, to jest to pozostałość zespołu dworskiego z XIX wieku należącego do 
rodziny Hołyńskich. Radzanowski park powstał w I połowie XIX wieku. Podob-
no był wtedy ze swoimi alejami i stawami jednym z największych 
i najpiękniejszych w okolicy. W parku znajdował się również murowany dwór 

rodziny Hołyńskich, w którym 
po II wojnie światowej przez 
krótki okres odbywało się na-
uczanie dzieci. Niestety, wiosną 
1973 roku pałac spłonął. W skład 
dworskiego zespołu wchodził 
również wspomniany już muro-
wany spichlerz, który został wy-
budowany w II połowie XIX 
wieku służący jeszcze jako ma-
gazyn GS-u w latach 90. XX w. 

Spacerkiem po okolicy parafii.. 

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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  08.12.2015—20.11.2016  Rok Miłosierdzia 
Od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 

2016 trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miło-
sierdzia. Papież Franciszek w bulli „Misericordiae 
vultus” opisał najistotniejsze cechy Bożego miłosier-
dzia. Ustanawiając kolejny Rok Jubileuszowy, pa-
pież nawiązuje do tradycji Kościoła. Idea Roku Jubi-
leuszowego, nazywanego od 1475 r. też Rokiem 
Świętym, ma swój rodowód biblijny, wywodzący się 
ze Starego Testamentu. Czytamy o nim w Księdze 
Kapłańskiej. Ustanowiony przez samego Boga miał 
być obchodzony co 50 lat jako Rok Jubileuszowy (Kpł 25, 11). Nosił zaszczyt-
ne miano „rzeczy świętej”, czyli czasu, który pozwalał Izraelitom zbliżyć się 
do Boga, który jest „Święty”. Nazwa „jubileusz” pochodzi za to od rzeczowni-
ka hebrajskiego jôbel, oznaczającego „barana”, „róg barani”, „trąbę”. Początek 
Roku Jubileuszowego był obwieszczany dźwiękiem rogu, który stanowił tym 
samym wezwanie do wspólnego przeżywania radości z wielkich dzieł Boga, 
dokonywanych dla dobra całego Izraela.  
 Jubileusz Miłosierdzia jest dla Kościoła czasem łaski. Ma nie tylko 
uczynić nasze świadectwo wiary mocniejszym i skuteczniejszym, ale przede 
wszystkim przybliżyć nas do tajemnicy miłosierdzia Bożego, będącego dla nas 
– jak pisze Franciszek w bulli – „źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest wa-
runkiem naszego zbawienia. […] Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z 
człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, 
pomimo ograniczeń naszego grzechu”. Papież wskazuje nam też konkretny 
sposób przeżycia tego świętego czasu. Mamy żyć tym Rokiem Jubileuszowym 
w świetle słowa Pana: „Miłosierni jak Ojciec”. Ewangelista Łukasz przypomi-
na nauczanie Jezusa, który mówi: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny” (Łk 6, 36). To program na życie, który choć może wydawać się 
trudny, to jest bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, 
którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Do miłosierdzia uzdalnia najpierw 
nastawienie na słuchanie słowa Bożego. Oznacza to odzyskanie na nowo war-
tości ciszy, by móc medytować słowo, przez które Bóg nieustannie zwraca się 
do każdego z nas. W ten sposób możliwe jest lepsze poznanie tajemnicy miło-
sierdzia Boga i przyjęcie go, jako własnego stylu życia.  Bóg „bogaty w miło-
sierdzie”, który objawił najpełniej swoje miłosierdzie w osobie, słowach i ge-
stach Jezusa z Nazaretu.  Chrystus wzywa nas, abyśmy żyjąc w XXI w. żyjąc 
w Naszych Małych Światach, żyli Jego wskazaniami, zachętami i czynami,  
abyśmy przyjęli Jego zaproszenie do postawy bycia miłosiernym jak Ojciec, 
który jest dla nas miłosierny.   

Przygotowała A.M.Trojanowska 

Nr 01/111 
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Trzech Króli  

Przygotowała Beata Kapowicka 

Nr 01/111 

 
Trzej Królowie, o których inaczej mówimy Trzej Mędrcy, czyli Trzej Mą-

drzy Ludzie, wyruszyli w podróż, aby pokłonić się Panu Jezusowi i dać mu dary. 
Czasem ludzie, którzy udają mądrych – są tylko mądralami. Nie ruszają się 

z miejsca. Są zbyt wygodni, żeby podróżować z bagażami. Siedzą w domu i cze-
kają, kiedy do nich ktoś przyjdzie i przyniesie prezenty. Tacy mądrale! 

Jak mają złoto – gaszą światło w mieszkaniu, zamykają drzwi na klucz i 
chowają je do garnka albo do pudła, żeby nie było widać. 

Jak mają kadzidło albo mirrę, chowają do lodówki, żeby się nie popsuły. 
Mądrale nie chcą o nic pytać, bo uważają, że wszystko wiedzą. W nocy 

śpią, chrapią i nigdzie się nie ruszają. Tymczasem mędrcy postąpili zupełnie ina-
czej. Ruszyli się z miejsca i nie bali się podróży. Nieśli Jezusowi wszystkie skar-
by i nie wstydzili się pytać. Stale pytali o drogę. 

Człowiek mądry pyta, żeby być mądrzejszym. 
Wreszcie Trzej Mędrcy znaleźli Jezusa. Padli na twarze, oddali Mu najcen-

niejsze dary, jakie posiadali. 
Dzisiaj śpiewamy o nich w pięknej kolędzie: „Mędrcy świata, monarcho-

wie”. Nazywamy ich po imieniu: Kacper, Melchior i Baltazar. Poświęconą kredą 
piszemy na drzwiach pierwsze litery imion: K+M+B,  uczymy się o nich na lek-
cjach religii, chcemy ich naśladować i stale szukać Pana Jezusa. Jakie to szczęście 
szukać Go i znaleźć! 

Odnajdujemy Go w kościele. Jest ukryty w Komunii świętej i każde dziec-
ko może przyjść do Niego. 

Co możemy przynieść Panu Jezusowi? Chociaż nie mamy złota, kadzidła i 
mirry, możemy Mu ofiarować dobry uczynek, dobry stopień. 

Jak to dobrze mieć co przynieść Panu Jezusowi. 
 

Ks. Jan Twardowski 
 

Obudził się Jezus, 
ze żłóbka spogląda: 
a tu Mędrcy – Trzej Królowie 
jadą na wielbłądach! 
Stanęli na progu, 
Padli na kolana, 
Złoto, mirr ę i kadzidło 
Przynieśli dla Pana. 
 



 

 

5 

.Silent night, holy night, 
All is calm, all is bright 

Round yon virgin mother and child. 
Holy infant so tender and mild, 

Sleep in heavenly peace. 
Sleep in heavenly peace. 

 
Silent night, holy night, 

Shepherds quake at the sight, 
Glories stream from heaven afar, 

Heavenly hosts sing alleluia; 
Christ the Savior, is born! 
Christ the Savior, is born! 

 
Silent night, holy night, 

Son of God, love's pure light 
Radiant beams from thy holy face, 
With the dawn of redeeming grace, 

Jesus, Lord, at Thy birth. 
Jesus, Lord, at Thy birth. 

 

Świetlica Przystanek zaprasza  
na zajęcia przy  ulicy Mazowieckiej 57 w Rogozinie 

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
 
Poniedziałek  godz. 1800  język angielski - A. Jezierska 

Środa   godz. 1800 zajęcia dla najmłodszych - E. Kukawska 

Czwartek  godz. 1830 nauka gry w szachy - A. Jarecka 

Piątek  godz. 1800 pielęgnacja urody nastolatki - A. Jankowska 

                  1830 schola - siostra Maksymiliana 

Sobota  godz. 1200 zajęcia  teatralne - A.M. Trojanowska 

  Silent night Nr 01/111 

Przygotowała Angelika Jezierska 
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Od czasu gdy papież Bonifacy VIII ogłosił po raz pierwszy Rok Święty w 
1300 r. udzielanie odpustów ściśle łączy się z celebrowaniem jubileuszy. Pod ko-
niec średniowiecza pojawiło się w tej praktyce Kościoła sporo nadużyć. Marcin 
Luter protestował nie tyle przeciwko idei odpustów, ile przeciw ich kupowaniu za 
pieniądze. Sobór Trydencki, dokonując odnowy Kościoła w odpowiedzi na refor-
mację, wycofał odpusty za jałmużnę, a zarazem potwierdził i pogłębił nauczanie o 
odpustach jako takich.  

Odpust jest pewną formą „promocji", którą oferuje Kościół. Katechizmo-
wa definicja odpustu brzmi następująco: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem 
kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy". Zyskuje go chrześcijanin 
za pośrednictwem Kościoła, spełniając określone warunki. Darowanie kary może 
być pełne lub tylko częściowe. 

Największa trudność w zrozumieniu idei odpustu tkwi w pojęciu „kary 
doczesnej". Wyrażenie „kara za grzechy" oznacza wszystkie negatywne konse-
kwencje grzechu. Grzech ciężki (śmiertelny) pozbawia nas wspólnoty z Bogiem, 
czyli zamyka dostęp do życia wiecznego w niebie. Ten najtragiczniejszy nazywa 
się „karą wieczną". Prócz niej pozostają w nas skutki każdego grzechu, nawet 
powszedniego, powodując w jakimś stopniu nasze duchowe osłabienie, utratę 
moralnej kondycji. Taki stan narusza (nie zrywa) naszą dobrą relację z Bogiem 
oraz z innymi. Ponadto uderza w samego grzesznika, „zatruwa" jego duszę, zabija 
radość życia, osłabia zdolność czynienia dobra, prowokuje kolejne zło, otwiera 
drogę do uzależnienia od grzechu. Papież Franciszek podkreśla, że grzech zosta-
wia „negatywny ślad w naszym postępowaniu i w naszych myślach pozostaje". 
Grzech chce nas przywiązać do czegoś, co nie jest Bogiem, w taki sposób, aby 
nam Boga skutecznie przesłaniało. Jest to jakiś rodzaj wewnętrznego zniewolenia. 
Ta tzw. kara nazywana jest „doczesną", ponieważ trwa do pewnego czasu, nie 
sięga w wieczność (sięga jednak czyśćca!). 

Obydwie kary (wieczna i doczesna) nie mogą być traktowane jako rodzaj 
zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz. Kara wypływa z samej natury grzechu. Z 
pojęciem „kary doczesnej" wiążą się ściśle pokuta i zadośćuczynienie. Przebacze-
nie winy, jakie otrzymujemy w sakramencie pojednania, uwalnia człowieka od 
kary wiecznej. Kary pozostają w nas dłużej. Jest z tym podobnie jak z nałogowym 
palaczem, który rzucił palenie, ale skutki nałogu odczuwa jeszcze długo. Grzesz-
nik potrzebuje nie tylko przebaczenia, ale także „rekonwalescencji", czyli uzdro-
wienia ze wszystkich konsekwencji grzechu. Ten proces oczyszczania serca nazy-
wa się pokutą. Człowiek, nawet jeśli umiera pojednany z Bogiem, może być jesz-
cze niezdolny do radości nieba z powodu obciążeń spowodowanych przez popeł-
nione grzechy. Czyściec oznacza „Boży detoks" po zatruciu przez zło. /ciąg dal-
szy na s. 7/ 

ODPUST W ROKU  JUBILEUSZOWYM    Nr 01/111 
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Pokuta na ziemi wiąże się z trudem, wysiłkiem, bólem. Pokuta w czyśćcu tak 
samo. Ale celem i kresem w obu przypadkach jest pełne uzdrowienie. 

KOD DOSTĘPU DO SKARBCA 
Według papieża Franciszka odpust jest swego rodzaju „promocyjnym" 

przyspieszeniem pokutnego procesu. Sakramentalne rozgrzeszenie w spowie-
dzi jest uwolnieniem człowieka od kary wiecznej. Kościół jest świętą wspól-
notą grzesznych ludzi. Działa tu zasada naczyń połączonych. Każdy grzech 
człowieka osłabia całą wspólnotę. Z kolei - co pocieszające - świętość jednego 
przynosi korzyść innym. Ta solidarność w Kościele powoduje wymianę du-
chowych dóbr (świętych obcowanie). Fundamentem wspólnoty świętych w 
Kościele pozostaje sam Jezus Chrystus. Chrześcijanin, jednocząc się z Nim 
przez sakramenty, jednoczy się z Kościołem. Ta cudowna więź obejmuje wier-
nych na ziemi, świętych w niebie oraz pozostających w stanie czyśćcowego 
oczyszczenia. Nieraz posiadamy taką intuicję, że święci mają w sobie jakby 
nadmiar Bożej łaski, światła, dobra, i dlatego mogą nimi obdarować innych. 
Tak to właśnie działa. W średniowieczu zaczęto mówić o „skarbcu Kościoła", 
w którym to duchowe bogactwo świętości jest zmagazynowane i Kościół mo-
że z niego udzielać „zapomogi" innym, słabszym jego członkom. Dosłowność 
tego obrazu może nieco razić, ale to najlepsza ilustracja zasady działania od-
pustu. Przy czym należy pamiętać, że najważniejszym „majątkiem" zdepono-
wanym w tym skarbcu są owoce dzieła samego Chrystusa, Jego doskonała 
miłość. To w Nim mieszczą się wszelkie zasługi Maryi i wszystkich świętych, 
ich modlitwy i dobre czyny, a także dobre dzieła każdego z nas. Bo wszystko 
jest owocem Jego łaski. 

Odpusty są sięganiem przez Kościół do tego skarbca w celu wspiera-
nia uboższych duchowo. Tego rozdzielania nie należy pojmować jako jakiejś 
mechanicznej dystrybucji. Odpust jest w istocie formą modlitwy o uzdrowie-
nie grzesznika. Cały Kościół wstawia się za grzesznikiem u Ojca. Prosi Go o 
zniesienie w całości lub choć w części konsekwencji grzechu (kar docze-
snych). Dotyczy to zarówno ludzi żyjących na ziemi, jak i tych, którzy pokutu-
ją w czyśćcu. Wiara w skuteczność takiej wstawienniczej modlitwy opiera się 
na skuteczności Chrystusowego krzyża.  

W historii Kościoła w Polsce papież Bonifacy IX zezwolił na odpust w 
Krakowie od 1 czerwca do 30 września 1392 r. Podczas jubileuszu w 1450 r. 
papież Mikołaj V zgodził się, aby ci, którzy nawiedzą kościoły katedralne w 
Gnieźnie, Krakowie, Lwowie lub Wilnie mogli uzyskać jubileuszowy odpust. 
Papież wysłał do Polski legata, słynnego kaznodzieję Jana Kapistrana i upo-
ważnił go do udzielania odpustów wszystkim, którzy będą słuchać jego kazań. 
Późniejszy Święty codziennie głosił kazania na które przychodziło 20-30 ty-
sięcy ludzi.  

ODPUST W ROKU  JUBILEUSZOWYM   /c.d./ 

Przygotował ks. J. Wiśniewski 

Nr 01/111 
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Styczeń 
Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie 
przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce 
Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan. 
Luty 
Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymali-
śmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych po-
koleń. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary 
chrześcijańskiej i ludów Azji. 
Marzec 
Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne 
wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani 
z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej mo-
dlitwie całego Kościoła. 
Kwiecień 
Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie 
za swoją cenną pracę. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości 
i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych. 
Maj 
Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z 
czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i 
grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. 
Czerwiec 
Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samot-
ne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali 
formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do mi-
sji, jaką mają pełnić. 

Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2016 Nr 01/111 

Przygotowała Magdalena Balska 

kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku, 
kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego parafii pw. św. St. Kostki w Rypi-
nie, kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, 
kościół klasztorny pw. św. Wawrzyńca w Zakroczymiu. Wierni, którzy w okresie 
Roku Jubileuszowego nawiedzą te kościoły będą mogli uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego, brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego). Przygotował Xjw 
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Rok Miłosierdzia to okazja do zyski-
wania odpustów jubileuszowych. Papież 
Franciszek zachęca nas do realizacji czy-
nów związanych z odpustem. Ojciec święty 
określił warunki otrzymania odpustu:  

1) Pielgrzymka do Drzwi Świętych 
w każdej katedrze i w kościołach wyzna-
czonych przez biskupa diecezjalnego (na 
pewno są to sanktuaria), a także w czterech 
bazylikach papieskich w Rzymie.  

2) Osoby, które z powodu choroby czy wieku nie będą mogły udać się 
do Świętych Drzwi, mogą zyskać odpust przez „przyjęcie Komunii św. lub 
uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośred-
nictwem różnych środków przekazu".  

3) Więźniowie, którzy uświadomili sobie, że to, co uczynili, było nie-
sprawiedliwe, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, 
będą mogli zyskać odpust, „kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, 
kierując myśli i modlitwę do Ojca. Niech za każdym razem ten gest oznacza 
dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które po-
trafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadcze-
nie wolności".  

4) Każdy uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy. „Za każdym 
razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewno-
ścią otrzyma jubileuszowy odpust".  

5) „Jubileuszowy odpust można będzie uzyskać również dla zmarłych". 
„Tak jak pamiętamy o nich podczas Mszy Św., tak też możemy, w wielkiej 
tajemnicy świętych obcowania, modlić się za nich, aby miłosierne oblicze Oj-
ca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy i by mógł On przygarnąć ich 
do siebie w nieskończonej szczęśliwości". 

 Odpusty jubileuszowe - warunki Nr 01/111 

Przygotował Xjw 

Biskup Piotr Libera w specjalnym dekrecie ustanowił miejsca święte, w któ-
rych wierni mogą dostąpić odpustu jubileuszowego: bazylika katedralna, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, Sanktuarium w Czerwińsku, 
Sanktuarium w Oborach, Sanktuarium w Popowie, Sanktuarium w Ratowie, 
kościół pw. Chrystusa Miłosiernego parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie, 
kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyni-
nie, kościół pw. Miłosierdzia Bożego parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w 
Płocku, kościół pw. św. Jakuba i św. Anny parafii pw. św. St. Kostki w Prza-
snyszu, /ciąg dalszy s. 8/ 

Miejsca święte w diecezji płockiej 
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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 - piątek o  godz.1830  

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 01/111 

Dlaczego Miłość jest ważniejsza od Wiary? Bo Wiara jest 
jedynie drogą, która prowadzi do Największej Miłości.   

Paulo Coelho 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 01/111 

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 

Prośba o 1% podatku dla Piotrusia 
Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą. Nasz 4,5-letni 
synek Piotruś jest dzieckiem autystycznym. Od momentu 
zdiagnozowania zaburzeń (sierpień 2013r) dziecko uczestni-
czy w wielokierunkowej terapii (pedagogiczna, SI, logope-
dyczna). Równolegle do terapii zajęciowej Piotr jest leczony 
farmakologicznie w Instytucie Medycyny Integracyjnej w 
Piasecznie, tzw. biomedyczne leczenie autyzmu. Podejmo-
wane przez nas, rodziców, działania, sukcesywnie przynoszą 
pozytywne rezultaty, ale są niezmiernie kosztowne. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą. Jeśli 
możecie, prosimy, przekażcie 1% swojego podatku na lecze-
nie i terapię Piotrka. Zebrane środki w dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi 
celowej terapii oraz odpowiedniego leczenia. Katarzyna i Michał Olkuscy – rodzice 
Piotrusia  

  Piotruś jest podopiecznym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem 
„Odzyskać Więzi" w Płocku. Jest to Organizacja Pożytku Publicznego.   STOWA-
RZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM  
"Odzyskać Więzi". ul. 3 Maja 18, pok.204. 09-402 Płock 
 Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 
59 1050 1966 1000 0022 8334 7942 
Tytuł przelewu:  Piotr Olkuski – darowizna na terapię i leczenie. 
 Służę pomocą w zakresie rozliczeń rocznych PIT,  jeśli ktoś by potrzebował 
takiej pomocy, chętnie rozliczę i złożę elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Oczy-
wiście BEZPŁATNIE – tylko z prośbą o 1% dla Piotrka. Mój nr tel. 504 263 747.  
Katarzyna Olkuska 

Drodzy Parafianie. Zachęcam do wspierania i przeznaczenia swojego 1% na rzecz 
konkretnych osób z naszego środowiska.  
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Nr 01/111 

Dzień  Niedziela  Dzie ń  
powszedni  

Terminy  

Pi. 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Nd. 3 II NIEDZIELA BO-
ŻEGO NARODZE-

NIA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pon.-
Czw. 

4-7   700 msze św.  

Śr. 6 UROCZYSTOŚĆ 
TRZECH KRÓLI 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pi. 8  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 wizyta u chorych /środa/  

1700 spowiedź i nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 

1800 msza św.  

Sob. 9   1800 msza św.  

Nd. 10 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 11-15   700 msze św.  

Sob. 16   1800 msza św.  

Nd. 17 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Pi. 18-22   700 msze św.  

So. 23   1800 msza św.  

Nd. 24 III NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 25-29   700 msze św.  

Sob. 30   1800 msza św. FESTYWAL KOL ĘD 

Nd. 31 IV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Uroczysto ść Objawienia Bo żego /Trzech Króli/ 

Rokrocznie w Święto Objawienia Pańskiego na drzwiach naszych domów po-
święconą kredą piszemy litery K+M+B (od imion mędrców: Kacper, Melchior i 
Baltazar). 17 stycznia 2016 r. podczas mszy św. o 1130 będą pobłogosławieni Ma-
li Kol ędnicy, którzy od 1230 pragną odwiedzić naszych Parafian i zbierać dobro-
wolne ofiary na Płockie Hospicjum im. U. Ledóchowskiej. 


