
 

 

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

LUTY 2016 
Nr 02/112 

Pismo bezpłatne  

Paulo Coelho 

 

Dlaczego Miłość jest ważniejsza od Wiary?  

 

Bo Wiara jest jedynie drogą,  

która prowadzi do Największej Miłości.  

Dlaczego Miłość jest ważniejsza od Miłosierdzia?  

Bo Miłosierdzie jest przejawem Miłości.  

 

 

Całość jest zawsze ważniejsza od części.  

Poza tym Miłosierdzie stanowi także jedną z wielu 
dróg, z których korzysta Miłość,  

 

żeby pomóc człowiekowi zbliżyć się do bliźniego.  
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Bracia  Hołyńscy: Stefan (urodzony w 
1815 r.) i Aleksander (ur. w 1816 r.) po-
siadali też wielki majątek  w okolicy 
Mohylowa (Białoruś). Aleksander jeź-
dził po świecie, był autorem świetnych 
reportaży. Pisał głównie po francusku o: 
Austrii, Kalifornii, Kubie, Jamajce, Ha-
iti, Chile. Był uczestnikiem powstania 
listopadowego, podróżnikiem i pisa-
rzem. Wydał pracę poświęconą analizie 

wybudowania kanału łączącego oceany - Pacyfik z Atlantykiem - wskazując na 
Panamę. Jego koncepcja, szeroko komentowana, przyczyniła się do opracowania 
tego projektu. Inną jego wizją był rozwój lotnictwa i jego znaczenie dla rozwoju 
świata, wolności poruszania się i handlu. Stefan zaś, mężczyzna wytworny o sta-
łych zasadach katolickich, gospodarował we własnym majątku Krzyczew. 

 Juliusz Słowacki poznał braci Hołyńskich we Włoszech w Neapolu w 
 1836 r. jako ludzi po prostu ciekawych świata, „wojażerów”  wystarczająco bo-
gatych, by spełniać swoje pragnienia i zachcianki. Aleksander namawiał go do 
podróży na Wschód, gdzie ze swym starszym bratem Stefanem wybierał się wła-
śnie z pobudek romantycznych, jak też w celu zakupu koni do swej stadniny. Bra-
cia umożliwili poecie podróż do Ziemi Świętej, udzielając mu pożyczki. Wspólne 
podróże zaowocowały trwałą przyjaźnią. 

  W listopadzie spotkali się ponownie, aby podróżować ze Słowackim 
po Nilu. Po 15 dniach żeglowania w górę Nilu - 21 listopada przybili do brzegów 
Luksoru i Karnaku. Te dwie ubogie wówczas wioski egipskie - dziś miasta - wy-
rosły na potężnych ruinach starożytnych Teb.  Dalej zwiedzili Damaszek i prze-
bywszy konno śnieżny Antyliban, oglądali ruiny Balbeku i Palmiry. Na koniec 
podróży w 1837 roku udali się na 40 dni do Bejrutu. Spędzili ten czas na czerpa-
niu przyjemności z życia towarzyskiego w konsulacie francuskim. Tu dotrzymy-
wał Słowackiemu towarzystwa tylko Stefan, młodszy Hołyński  został w Kairze 
zakochany w Arabce. Słowacki był zafascynowany Stefanem Hołyńskim. Wyda-
jąc w 1838 roku „Anhellego”, zadedykował go Stefanowi - to poemat będący wi-
zją przyszłości polskiej emigracji i walki o niepodległość Polski, w którym Sło-
wacki zastosował stylizację biblijną. Ukazany w fantastycznej transformacji los 
zesłańców syberyjskich, zawarty w gorzkim rozrachunku z emigracją skażoną 
klęską i niezdolną do czynu, przypominając utraconą ojczyznę, Słowacki wchodzi 
na szczyt mistycyzmu i udowadnia swój geniusz. 

Spacerkiem po okolicy parafii…  Cd z nr 01/111  

Opracował Krzysztof Czerwiński 
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  Odpust w Roku Jubileuszowym 
 Aby zyskać odpust, trzeba spełnić określone przez Kościół warunki. 

Uczynek, do którego przypisany jest odpust, jest formą „podłączenia się" do 
„skarbca Kościoła". Człowiek dostaje jakby jednorazowy kod dostępu do tego 
bogactwa. Ile z niego zaczerpnie, zależy od jego wewnętrznej dyspozycji. De-
cydują o niej: postawa nawrócenia, wolność od przywiązania do grzechu, wia-
ra w Boże miłosierdzie oraz w Kościół. Odpusty są tym bardziej owocne, im 
mocniej ktoś jest złączony z Chrystusem. Odpust można przyjąć samemu lub 
ofiarować go za zmarłych przebywających w czyśćcu. 
 Odpust zupełny można zyskać tylko jeden raz dziennie, albo dla samego 
siebie albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu. Do otrzymania odpustu 
jednak wymagane jest nadto spełnienie trzech następujących, tzw. zwykłych 
warunków:  
1) wyznać grzechy, przystępując do sakramentalnej spowiedzi;  
2) przyjąć sakramentalną Komunię świętą;  
3) pomodlić się według intencji Ojca świętego.  
Odpust zupełny za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia  
1. Sposób odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia Pan Jezus objawił 
świętej  Faustynie 13 i 14 wrześniu 1935 roku, w Wilnie. Chrystus przywiązał 
do tej praktyki poważne obietnice: "Uprosisz wszystko, jeśli tylko to, o co się 
modlisz, zgodne jest z Bożą wolą".  
2. Penitencjaria Apostolska dekretem z 12 stycznia 2002 roku postanowiła, że 
wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny - pod zwykłymi warunkami - 
jeśli wyzbędą się całkowicie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i poboż-
nie odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec 
Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też prze-
chowywanego w tabernakulum.  
3. Jeżeli wierni z powodu choroby lub innej słusznej przyczyny nie mogą 
wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia, to pod zwykły-
mi warunkami równie mogą zyskać odpust zupełny.  
4. W wypadku braku któregoś z wyżej opisanych wymogów, odpust będzie 
tylko cząstkowy. Można go zyskać więcej razy w ciągu jednego dnia.  
5. Koronka do Bożego Miłosierdzia to bardzo skuteczna modlitwa, odwołuje-
my się w niej bowiem do bolesnej Męki Chrystusa: "Dla Jego bolesnej Męki 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata"; mówimy w niej: "Ojcze Przed-
wieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew….". Odmawianie Koronki pobożnie i z uf-
nością, wyprasza również łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci; mogą ją otrzy-
mać nie tylko ci, którzy odmawiają Koronkę, ale także umierający, przy któ-
rym modlą się inni.  

Przygotował  ks. dr Janusz Wiśniewski 

Nr 02/112 
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Filozofia dla dużych i małych... 

Wybrała z opowiadań Zna to tylko wiatr  Bruna Ferrero  
Beata  Kapowicka 

Nr 02/112 

 Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 
 Owca 
 Pewna owca, natychmiast jak tylko została stworzona, zorientowała się, że 

jest najsłabszą ze zwierząt. Żyła z nieustannym biciem serca, bała się, że zostanie 
zaatakowana przez innych, mocniejszych i bardziej agresywnych. Nie potrafiła 
bronić się w żaden sposób. 

Powróciła więc do Stwórcy, aby wypowiedzieć przed Nim wszystkie swoje 
obawy. 

„Czy mam wyposażyć cię w coś, co pozwoliłoby ci się bronić?”- zapytał ją 
z czułością Pan Bóg. 

„Tak” - poprosiła owca. 

„A co byś powiedziała o ostrych zębach?” 
Owca pokręciła głową: „W jaki sposób będę mogła skubać delikatną tra-

wę? A poza tym zaczęto by mówić, że jestem rozbójniczką”. 

„Czy chciałabyś mieć wielkie pazury?” 

„Ach, nie. Wtedy zaczęłabym je używać do niezbyt mądrych celów…” 
„Mógłbym wstrzyknąć do twojego języka jakiś jad”- kontynuował cierpli-

wie Pan Bóg. 
„Nie ma o tym mowy. Byłabym przez wszystkich nienawidzona i pogar-

dzana jak żmija” na mocnych rogach?” 

„Ach, nie. Nikt nie chciałby się ze mną bawić”. 
„Ale po to by się bronić, musisz mieć coś, co sprawi ból komuś, kto cię 

zaatakuje…” 
„Miałabym zadawać komuś ból? Nie, nie zrobię tego. Wolę już zostać taka 

jaka jestem…” 
 Jako istoty ludzkie przestaliśmy zdawać sobie sprawę, że w pewnym sen-

sie, tak samo jak małe zwierzęta, nie posiadamy grubej skóry, która by ochraniała 
nasze ciała ani też nie mamy ostrych zębów, by się nimi bronić. My, ludzie, nie 
możemy do obrony wykorzystywać zła, lecz zwracać uwagę na nasze człowie-
czeństwo: możemy to czynić zarówno poprzez kochanie innych, jak i przyjmowa-
nie ich miłości. 

To nie nasza siła dostarcza nam nocą ciepła, ale jedynie nasza czułość. To 
ona wyzwala w innych pragnienie przytulenia się do nas. Prawdziwą siłą człowie-
ka jest jego wrażliwość. 
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Świetlica Przystanek zaprasza  
na zajęcia przy  ulicy Mazowieckiej 57 w Rogozinie 

wszystkie dzieci od lat 5-ciu 
 

Poniedziałek  godz. 1700  nauka gry w szachy- A. Jarecka 

Środa   godz. 1800  zajęcia dla najmłodszych - E. Kukawska 

Czwartek  godz. 1700  język angielski - A. Jezierska 

Piątek  godz. 1800  pielęgnacja urody nastolatki - A. Jankowska 
                 godz. 1830  schola - siostry zakonne 

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

Uczymy się języków obcych —angielski Nr 02/112 

Przygotowała Angelika Jezierska 

1   N     F       E 

2             L     

3       H           

4     L         N   

5       S         L 

1. Nie śniadaniowy lecz zimowy.(S)           

2. Śpiewana przy wigilijnym stole. (C)          

3. Zespół "głosów" wykonujących wspólnie utwór muzyczny(C)   

4. Życzenie przychylności Boga .(B)         

5. Konkurs muzyczny który odbył się 30.01.2016  w Rogozinie. (F) 
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Analizując życie świętego Jana Pawła II, możemy stwierdzić, że było ono 
w niezwykły sposób związane z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Stanowiła ona 
istotny element jego pontyfikatu będącego odpowiedzią na wołanie współczesne-
go świata, w którym w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność i znie-
czulica serc. 

W Orędzie o Bożym Miłosierdziu historia wpisała tragiczne doświadczenie 
II wojny światowej, podczas której młody Karol Wojtyła pracował w zakładzie 
produkcji sody „Solvay” w Borku Fałęckim nieopodal wzgórza, na którym znaj-
duje się cmentarz Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W tych trud-
nych latach orędzie Miłosierdzia Bożego było dla niego szczególnym oparciem i 
niewyczerpanym źródłem nadziei. Często widywano go, jak modlił się przy gro-
bie siostry Faustyny, także w późniejszym okresie, już jako ksiądz. 

Jako biskup, a następnie metropolita krakowski, chętnie odwiedzał klasztor 
w Łagiewnikach, wygłaszając okolicznościowe homilie i spotykając się z mło-
dzieżą. Brał również udział w sympozjach organizowanych na temat Bożego Mi-
łosierdzia. 5 października 1965 roku, po zasięgnięciu opinii ówczesnego prefekta 
Świętego Oficjum, kard. Alfreda Ottavianiego, abp Karol Wojtyła rozpoczął die-
cezjalny (pierwszy etap) proces informacyjny dotyczący życia i cnót siostry Fau-
styny Kowalskiej, zakończony uroczyście 20 września 1967 roku. 

Kardynałowi Karolowi Wojtyle bardzo zależało na tym, by wynieść na oł-
tarze siostrę Faustynę. Nie ustawał zatem w wysiłkach, aby usunąć wszelkie prze-
szkody nieustannie pojawiające się. Wielokrotnie interweniował u Stolicy Apo-
stolskiej, udowadniając stosownymi dokumentami, że wydany 19 listopada 1958 
roku dekret Świętego Oficjum, zakazujący kultu Bożego Miłosierdzia przekaza-
nego przez siostrę Faustynę, powinien być uznany za nieaktualny. Tak też się sta-
ło. 30 czerwca 1978 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała odpowiedni 
list odwołujący zakaz szerzenia nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. 

Niezmiernie rzadko w dziejach Kościoła zdarzało się, aby biskup rozpoczy-
nał czyjś proces beatyfikacyjny i kończył go jako papież. Opatrzność sprawiła, że 
było tak w przypadku kard. Karola Wojtyły, który już jako papież - Jan Paweł II 
18 kwietnia 1993 roku ogłosił siostrę Faustynę Kowalską błogosławioną, a 30 
kwietnia 2000 roku zaliczył ją w poczet świętych. Zgodnie z przepowiednią sio-
stry Faustyny jej kanonizacja odbyła się w dwóch miastach: w Rzymie, na placu 
św. Piotra, i w Krakowie Łagiewnikach, poprzez telemost. Dzięki transmisji piel-
grzymi zgromadzeni w Krakowie mogli być świadkami uroczystości w Watyka-
nie. Natomiast wierni zgromadzenie na placu św. Piotra w Rzymie mogli obser-
wować Mszę Świętą w Łagiewnikach.  

Święty Jan Paweł II o Miłosierdziu Bożym cz I 

Przygotowała np. „Jan Paweł II o Bożym Miłosierdziu i św. Faustynie” 
A.M.Trojanowska 

Nr 02/112 
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«Brat» i «siostra» są słowami, które chrześcijaństwo bardzo kocha. Są 
to słowa, które rozumieją wszystkie kultury i epoki. Więź braterska ma szcze-
gólne miejsce w dziejach ludu Bożego, który otrzymuje Jego objawienie w 
typowo ludzkim doświadczeniu. Wiemy, że kiedy więź braterska ulega znisz-
czeniu, kiedy psują się relacje między rodzeństwem, otwiera się droga do bole-
snych doświadczeń konfliktu, zdrady, nienawiści. Biblijne opowiadanie o Ka-
inie i Ablu stanowi przykład takiego negatywnego następstwa. Po tym, jak 
Abel został zabity, Bóg pyta Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel»? (Rdz 4, 9a). 
To pytanie Pan powtarza w każdym pokoleniu. I, niestety, w każdym pokole-
niu powraca również dramatyczna odpowiedź Kaina: «Nie wiem. Czyż jestem 
stróżem brata mego?» (Rdz 4, 9b). Zerwanie więzi między braćmi jest rzeczą 
szpetną i niedobrą dla ludzkości. Również w rodzinie, iluż braci kłóci się o 
małe rzeczy lub o spadek, a potem przestają ze sobą rozmawiać, nie mówią 
sobie dzień dobry. Braterstwo jest rzeczą wielką, kiedy się pomyśli, że wszy-
scy bracia i siostry byli w łonie tej samej mamy przez dziewięć miesięcy, są z 
ciała mamy! Więzi braterskich nie powinno się zrywać, a kiedy dochodzi do 
ich zerwania, następuje to, co przydarzyło się Kainowi i Ablowi. Kiedy Pan 
pyta Kaina, gdzie jest jego brat, on odpowiada: «Nie wiem, nie obchodzi mnie 
mój brat». Jeśli wi ęź braterstwa, która powstaje w rodzinie między rodzeń-
stwem, tworzy się w klimacie wychowania do otwartości na innych, jest wiel-
ką szkołą wolności i pokoju. W rodzinie rodzeństwo uczy się ludzkiego współ-
życia, tego, jak należy żyć razem w społeczeństwie. Być może nie zawsze je-
steśmy tego świadomi, ale to właśnie rodzina wnosi w świat braterstwo!  

Pomyślcie, czym staje się więź między ludźmi, nawet bardzo różnymi 
od siebie, kiedy mogą powiedzieć o drugim: «On jest dla mnie jak brat, ona 
jest dla mnie jak siostra»! To jest piękne! Historia pokazała zresztą w wystar-
czający sposób, że bez braterstwa nawet wolność i równość mogą być wypeł-
nione indywidualizmem i konformizmem, a także prywatnym interesem. 

Mieć brata, siostrę, którzy cię kochają, to głębokie doświadczenie, bez-
cenne, niezastąpione. Podobnie jest w przypadku braterstwa chrześcijańskiego. 
Najmniejsi, najsłabsi, najubożsi muszą budzić w nas czułość: mają «prawo» 
poruszyć naszą duszę i nasze serce. Tak, oni są naszymi braćmi, i dlatego mu-
simy ich kochać i traktować jak braci. Kiedy tak się dzieje, kiedy ubodzy są 
niejako przyjaciółmi domu, odżywa nasze braterstwo chrześcijańskie. Chrze-
ścijanie wychodzą bowiem naprzeciw ubogim i słabym nie dlatego, że realizu-
ją ideologiczny program, ale dlatego, że słowo i przykład Pana mówią nam, że 
wszyscy jesteśmy braćmi. Taka jest zasada miłości Boga i wszelkiej sprawie-
dliwości między ludźmi.  

Papież Franciszek, Z tego samego ciała 

Przygotowała Magdalena Balska 

Nr 02/112 
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Lipiec 
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a 

nawet egzystencja są zagrożone. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Kara-

ibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapa-
łem i entuzjazmem. 

 
Sierpień 
Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między 

narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, da-

jąc świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego. 
 
Wrzesień 
Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę 

społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów 

i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji 
ewangelizacyjnej. 

 
Październik 
Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się 

zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we 

wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z 
głoszeniem Ewangelii. 

 
Listopad 
Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i 

uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współ-

pracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia. 
 
Grudzień 
Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką 

jest werbowanie dzieci żołnierzy. 
Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, 

dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją. 

Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2016 Nr 02/112 

Przygotowała na podstawie www.opoka pl Magdalena Balska 
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 Nawiedzenie kopii cudownego obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji płoc-
kiej rozpoczęło się w Pułtusku, a zakończy w 
Płocku w katedrze. W naszej parafii Matka Boże 
będzie „gościła” od 5 kwietnia do 6 kwietnia 
2016 roku. Główną intencją peregrynacji Obrazu 
jest odnowienie życia religijnego, modlitewnego 
i moralnego rodzin.  
  Pochodzenie obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej i data jego powstania nie są znane. 
Jak mówi legenda ikona ta jest jedną z 72 nama-
lowanych przez św. Łukasza Ewangelistę na 
fragmentach stołu, przy którym posiłki spożywa-
ła Święta Rodzina. Powstanie wizerunku mogło-
by więc mieć miejsce w Jerozolimie, w miejscu 

zwanym Wieczernikiem. W latach 66-67, w czasie najazdu rzymskich wojsk 
pod przywództwem cesarzy Wespazjana i Tytusa, chrześcijanie uciekli do 
miasteczka Pella i w pobliskich jaskiniach schowali ikonę Bogurodzicy, która 
później dotarła do jasnogórskiego klasztoru.  

W 326 roku do Jerozolimy przybyła cesarzowa Helena, aby odnaleźć 
Krzyż Pański. W darze od wiernych otrzymała ikonę Matki Bożej, którą umie-
ściła w Konstantynopolu w swojej  kaplicy, gdzie pozostała przez następne 
pięć wieków.  

W drugiej połowie XII wieku z wielkimi honorami ikona Bogarodzicy 
została przewieziona na Ruś i tam książę halicko-wołyński Lew Daniło-
wicz umieścił ją w zamku w Bełzie, gdzie miała zasłynąć licznymi cudami. 
Opiekowali się nią prawosławni duchowni. Od tej miejscowości pochodzi 
pierwotna nazwa ikony. Po przyłączeniu zachodnich ziem Rusi Kijow-
skiej do Korony Królestwa Polskiego w 1372 roku Księstwo Bełskie, wraz 
z Rusią Czerwoną, przeszło we władanie księcia opolskiego Władysława, któ-
ry został namiestnikiem tych ziem z ramienia Węgier.  

W roku 1382 Władysław, książę Opola, w imieniu króla Ludwika Wę-
gierskiego sprawował rządy na Rusi. Książę chcąc zabezpieczyć Obraz przed 
ewentualnym zbezczeszczeniem ze strony pogańskich Tatarów (raz podczas 
oblegania zamku Bełzkiego strzała tatarska wpadając przez okno kaplicy ugo-
dzić miała w szyję Matki Bożej), postanowił przewieźć Obraz do Opola na 
Śląsk. Kiedy w drodze zatrzymał się na krótki odpoczynek w Częstochowie u 
podnóża, kościółka na Jasnej Górze, Matka Boża miała mu dać poznać Swą 
wolę, iż chce tutaj właśnie pozostać. Opolczyk pozostawił więc Obraz na Ja-
snej Górze, oddając go pod opiekę białym Ojcom Paulinom, sprowadzonym z 
Węgier w 1382 roku.  

 Kiedy Maryja nas odwiedzi? Nr 02/112 

Przygotowała A.M. Trojanowska 
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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 przed Mszą św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - każdy piątki w okresie 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  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 02/112 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. SNOWFLAKE/płatek śniegu,   2. CAROL/kolęda 3. 
CHOIR/chór ,   4.BLESSING/błogosławieństwo,  5. FESTIVAL/festiwal,  hasło: 
FROST/mróz 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 02/112 

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 

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 02/112 

Wielki Post, w kalendarzu chrześcijańskim okres 40 dni postu przed Wielkanocą,  rozpo-
czynający się w Środę Popielcową (Popielec), a kończący w Wielki Czwartek. Towarzy-
szą mu w liturgii: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa i rekolekcje.  

Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Po.-Sob. 1-6   700 msze św. 

Wt. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 

1800 msza św. 

Pi. 5  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych 
CZWARTEK  
1730 spowiedź,  
1800 msza św. 

Nd. 7 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św. 

Po.-Czw. 8-11   700 msze św. 

Śr. 10  ŚRODA POPIELCOWA 1800 msza św. 

Nd. 14 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 15-20   1800 msze św. 

Nd. 21 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

 930 msza św., spotkanie dla rodzi-
ców dzieci komunijnych  
1130  msza św. 

Po.-Sob. 22-27   700 msze św.  

Pi. 26   1730 DROGA KRZYŻOWA,  

1800 msza św. 

Nd. 28 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Po.. 29   1800 msze św.  

Pi. 12   1730 DROGA KRZYŻOWA,  
1800 msza św. 

Pi. 19   1730 DROGA KRZYŻOWA,  

1800 msza św. 

Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofia-
rowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Święto obchodzone jest w Kościele 
katolickim 2 lutego lub 15 lutego w Kościołach wschodnich. W tym samym dniu w Ko-
ściele przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Święto nie jest dniem wolnym 
od pracy. W polskiej tradycji katolickiej obchodzone jest jako święto Matki Boskiej 
Gromnicznej. 


