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Pismo bezpłatne  

Ks. Jan Twardowski 

bliscy i oddaleni 
 

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają 
i muszą się spotykać aby się ominąć  

bliscy i oddaleni  
Jakby stali w lustrze piszą do siebie listy gorące i zimne 
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty 
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało 

 
są inni co się nawet po ciemku odnajdą 

lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać 
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął 

byliby doskonali lecz wad im zabrakło 
 
bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej 
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą 
miłości się nie szuka jest albo Jej nie ma 

 
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek 

są i tacy co się na zawsze kochają 
i dopiero dlatego nie mogą być razem 

jak bażanty co nigdy nie chodzą parami 
 

można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie 
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem . 



 

 

2 

Nr 08/118 

  

Światowe Dni Młodzieży 

Przygotował ks. dr Janusz Wiśniewski 

 Dni Młodzieży zrodziły się z inicjatywy samych młodych. Zaczęło się 
od spotkań z Janem Pawłem II w Rzymie w Niedzielę Palmową 1984 i 1985 r. 
Pierwsze z nich miało miejsce z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupie-
nia, drugie - z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. To właśnie te dwa 
spotkania dały papieżowi impuls do podjęcia inicjatywy, która trwa do dziś. 
Pomysł zakładał, że co roku, w Niedzielę Palmową, Światowe Dni Młodzieży 
będą się odbywały jako spotkania diecezjalne, natomiast oprócz tego, co dwa 
lub trzy lata, w miejscu wskazanym przez papieża odbędzie się spotkanie mię-
dzynarodowe. Numeracja kolejnych ŚDM-ów, liczonych od 1986 r., uwzględ-
nia także lata, w których miały miejsce wyłącznie spotkania w diecezjach, stąd  
krakowskie święto ma trzydziesty pierwszy numer. 
 Najkrótszą i najbardziej obrazową definicję ŚDM przedstawił św. Jan 
Paweł II w swojej homilii z Niedzieli Palmowej 1986 r. Odwołując się do 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy, powiedział wówczas: „(...) dzień młodzieży 
oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka przez 
Tajemnicę Paschalną Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce spotkać 
naprzód was, młodych". Wyjść na spotkanie Boga - właśnie to jest główny cel 
Światowych Dni Młodzieży. Ale to Bóg ma być w centrum, to On jest siłą, 
która nas jednoczy. Dlatego ów barwny festiwal kultur, radosne świętowanie, 
które towarzyszy ŚDM-owi, należałoby traktować raczej jako owoc tego naj-
ważniejszego spotkania, nie zaś jako cel sam w sobie. 
Obydwoma płucami 
 Spośród młodych Polaków, którzy przyjadą do Krakowa, niewielu pa-
mięta VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 r. Bo przecież od 
tamtego czasu minie w sierpniu dokładnie ćwierć wieku. Jan Paweł II przyjeż-
dżał wtedy do zupełnie innej Polski - takiej, która cieszyła się dopiero co od-
zyskaną wolnością i wydawała się nie do końca świadoma zagrożeń związa-
nych z błędnym jej rozumieniem.  
Od ciekawości do wiary 
 Tamto spotkanie otworzyło wielu młodych ze Wschodu na sprawy reli-
gii. Jak twierdzi ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organi-
zacyjnego Światowych Dni Młodzieży, niektórzy z nich przyjechali jako nie-
wierzący, z ciekawości, a dziś są osobami wierzącymi, czasem nawet kapłana-
mi. Ale i nas, Polaków, dotykało to, co działo się u stóp Jasnej Góry. 
„Niesamowite wrażenie zrobił na mnie wtedy widok młodych ludzi, którzy 
razem spędzali czas, razem się modlili, razem śpiewali" - wspomina Magda 
Wolnik, jedna z uczestniczek Światowych Dni. - „To było takie moje pierwsze 
zetknięcie ze wspólnotą. (...) Efekt był taki, że kiedy wróciłyśmy do Gdyni, 
zaczęłyśmy szukać dla siebie wspólnoty. /c.d. str. 3/ 
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/ze str. 2/ Tęsknota za nią została głęboko w nas, i to w zasadzie był dla 
mnie początek wszystkiego. Do Częstochowy przywiodły mnie ciekawość i 
smak przygody. A po Częstochowie zaczęła się dla mnie przygoda z wiarą i 
Panem Bogiem". To doświadczenie wspólnoty jest czymś, co bardzo często 
przewija się w świadectwach uczestników Światowych Dni Młodzieży. - 
Zobaczenie tylu młodych modlących się razem umocniło moją wiarę - mówi 
Kasia Cuvilier, uczestniczka ostatniego spotkania w Rio de Janeiro. - ŚDM 
dają możliwość zamanifestowania wiary i poczucie wspólnoty, myślę, że 
młodzi tego potrzebują. Może na co dzień trudno im mówić o swojej wierze, 
a w grupie osób wyznających te same wartości czują się bezpiecznie. Dla 
Kasi ŚDM w Rio były przełomem także z innego powodu: to tu, dzięki nie-
zwykłemu splotowi wydarzeń, spotkała swojego przyszłego męża Dylana, 
Kanadyjczyka. Po ślubie, który odbył się w Polsce, zamieszkali razem w 
Kanadzie. - Nie było łatwo zostawić rodzinę, znajomych, pracę, zespół, w 
którym grałam, i wyruszyć na inny kontynent, ale myślę, że Bóg dał mi od-
wagę - wyznaje. - Mimo że nie jest łatwo, jestem bardzo wdzięczna za tę 
miłość, jaką Bóg nas obdarzył.  
SDM w liczbach 
 Najwięcej uczestników, bo aż 4 mln (a według niektórych źródeł na-
wet ponad 5 mln), zgromadziły do tej pory Światowe Dni Młodzieży w Ma-
nili na Filipinach w 1995 r. Było to wydarzenie tym bardziej znaczące, że 
rozegrało się na najmniej zewangelizowanym kontynencie. Więcej danych w 
tabeli, poniżej.  

Tabela 1. Ilość uczestników w SDM 
  
 

1987 Buenos Aires 300 tys. 
1989 Santiago de Compostela 400 tys. 

1991 Częstochowa 1,6 mln 
1993 Denver 700 tys. 
1995 Manila 4 mln 
1997 Paryż 1,1 mln 
2000 Rzym 2,2 mln 
2002 Toronto 800 tys. 
2005 Kolonia 1,2 mln 
2008 Sydney 400 tys. 
2011 Madryt 2 mln 
2013 Rio de Janeiro 3,7 mln 
2016 Kraków ? 
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Papież Franciszek-praca daje godność 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 08/118 

     Święto i praca należą do stwórczego zamysłu Boga. Praca, jak się po-
wszechnie mówi, jest potrzebna, by utrzymać rodzinę, by wychować dzieci, by 
zapewnić swoim bliskim godne życie. Najpiękniejsze, co można powiedzieć o 
osobie poważnej, uczciwej, to: «jest człowiekiem pracy», kimś, kto pracuje, kto 
we wspólnocie nie żyje kosztem innych. Faktycznie praca w swoich licznych for-
mach, począwszy od pracy w domu, jest dbaniem również o dobro wspólne. A 
gdzie człowiek uczy się tego pracowitego stylu życia? Przede wszystkim uczy się 
go w rodzinie. Rodzina wychowuje do pracy poprzez przykład rodziców — taty i 
mamy, którzy pracują dla dobra rodziny i społeczeństwa. 

 Trud w pracy i życie duchowe w światopoglądzie chrześcijańskim nie stoją 
bynajmniej w sprzeczności! Modlitwa i praca mogą i muszą współistnieć ze sobą 
w sposób harmonijny, jak uczy św. Benedykt. Brak pracy wyrządza szkodę rów-
nież duchowi, podobnie jak brak modlitwy szkodzi czynnościom praktycznym. 
Praca jest właściwa osobie ludzkiej. Wyraża jej godność, istoty stworzonej na 
podobieństwo Boga. Dlatego mówi się, że praca jest święta. Dlatego zarządzanie 
zatrudnieniem to wielka odpowiedzialność ludzka i społeczna, której nie można 
pozostawić w rękach niewielu bądź w gestii ubóstwianego «rynku». Powodowa-
nie utraty miejsc pracy oznacza powodowanie poważnych szkód społecznych. 
Praca jest święta, praca daje godność rodzinie. Musimy się modlić, by nie brako-
wało pracy w rodzinie. 

 W Księdze Rodzaju temat ziemi jako domu-ogrodu, powierzonego pieczy i 
pracy człowieka (2, 8. 15), antycypują bardzo poruszające słowa: «Gdy Pan Bóg 
uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani 
żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła — bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na zie-
mię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię, a nurt [wody] wypływał z 
ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby» (2, 4b-6a). To nie 
jest romantyzm, to objawienie Boże; a na nas spoczywa odpowiedzialność za to, 
by je zrozumieć i przyjąć w pełni. Encyklika Laudato si', która opisuje ekologię 
integralną, zawiera również to przesłanie: piękno ziemi i godność pracy istnieją 
po to, by się łączyć. Idą ze sobą w parze: ziemia staje się piękna, kiedy uprawia ją 
człowiek. Kiedy praca odłącza się od przymierza Boga z mężczyzną i kobietą, 
kiedy oddziela się od ich przymiotów duchowych, kiedy jest zakładnikiem logiki 
samego zysku i pogardza tym, co w życiu najdroższe, upodlenie duszy skaża 
wszystko: również powietrze, wodę, trawę, żywność... Życie społeczne się psuje 
i środowisko niszczeje. A konsekwencje tego ponoszą przede wszystkim najuboż-
si i najbiedniejsze rodziny. Nowoczesna organizacja pracy niekiedy wykazuje 
niebezpieczną tendencję do uznawania rodziny za przeszkodę, ciężar, koszt z 
punktu widzenia produktywności pracy. Niech Bóg sprawi, byśmy przyjęli z rado-
ścią i nadzieją Jego powołanie w tym trudnym momencie naszych dziejów, powo-
łanie do pracy, by dać godność sobie samym i własnej rodzinie. 
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Uczymy się języków - angielski Nr 08/118 

Przygotowała Angelika Jezierska 

 

 

Szumią zbożem szumią,   
W Rogozinie, Stróżewku, Boryszewie i Brochocinku  pola, 
A na nich pracują ludzie w pocie czoła. 
  
Przebiegały żniwa, szybko w naszej stronie, 
Bo mamy w naszych  wsiach dobre gospodynie. 
 Mało śpią po nocach, w cieniu nie siadają, 
Póki zbóż w dziesiątki nie poustawiają. 
  
Kędy spojrzeć w koło , wszędzie pusto w polach, 
Urodzaje piękne wszystkie są w stodołach. 
Znak to nieomylny, nie wszędzie się zdarzy, 
W  Rogozinie, Stróżewku, Boryszewie i Brochocinku  
mamy dobrych gospodarzy.  

1        P     R     

2       W     E       

3   H             D 
  

4   S     D           

5 S                   

6   W       R         

1. Płockie i sopockie "jetty".(P)     
2. Elektromagnetyczna lub morska. (W)    
3. Ktoś odporny i wytrzymały. (H)     
4. Znajdziemy go na wydamch i na plaży.(S) 
5. Chronią oczy przed słońcem. (S)     
6. Gasi pragnienie. ( W )       
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Co jakiś czas słyszymy Ewangelie, w których Chrystus łamie stare poglądy 
na temat kobiet. 

Kim była kobieta 2000 lat temu w czasach Pana Jezusa? 
Odpowiedź jest prosta: niczym, zwykłym towarem, dodatkiem do mężczy-

zny, itd. Nie miała żadnych praw! Była całkowicie ubezwłasnowolniona. 
Czy przez te 2000 lat coś się zmieniło? 
Niewiele! Bo jeszcze w XVI wieku we Francji stawiano pytanie, czy kobie-

ta ma rozum i czy w ogóle jest człowiekiem?!  
A dzisiaj? Większość Arabów uważa, że kobieta nie ma duszy, nie wolno 

jej przebywać w meczecie podczas modlitw, nie należy jej kształcić i już od 12 
roku życia można ją "sprzedać" za żonę. 

Stąd wiele kobiet wśród imigrantów do Europy to analfabetki.  
Rozwód? Jaki rozwód? Wystarczy, że arab podwiózł ją pod dom jej rodzi-

ców i wysadził. 
Co głosił Jezus, że chodziło za Nim wiele kobiet porzuconych, wygnanych 

z domu, wdów, sierot i bezdomnych. Tak zwanych: "grzesznych". Płakały z rado-
ści, gdy usłyszały Jego naukę, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego OJCA w 
niebie. Że wszyscy jesteśmy równi! Tę naukę powtarza przez wieki KOŚCIÓŁ i 
cały chrześcijański świat! Ale czy ktoś to rozumie? Ta historyczna nauka była 
rewolucją w poglądach ludzi. Niełatwo było uwierzyć królowi, że jest równy ze 
swoim sługą. Nie chciał pojąć tego władca niewolników. Nie uznają tej nauki 
Arabowie. (Wyjątkiem jest dzisiaj Turcja, która nieśmiało pozwala niektórym ko-
bietom chodzić do szkoły i kształcić się dalej...) 

A co mówią o kobiecie psychologowie? Twierdzą, że kobieta jest cudownym 
organizmem, który potrafi znacznie szybciej niż mężczyzny zregenerować się po 
ekstremalnie ciężkich doświadczeniach.  Kobieta przetrwa  wszystko!  

 Jest jeszcze jeden aspekt nauki Chrystusa, który spotyka kobiety i bez zbęd-
nych pytań od razu im przebacza, mówiąc: "Twoje grzechy są odpuszczone". Al-
bo: "Widzisz? Nikt cię nie potępił? Ja też cię nie potępiam."  

  
Tą drugą lekcją jest zdolność do wzajemnego przebaczania! 
Stanowczo za mało ludzi może się pochwalić, że ten dar posiada. 
 
A co mówi o nas Biblia? Mówi otwarcie, że wszyscy jesteśmy dłużnikami 

wobec Boga, który stale je daruje, gdy o to prosimy. Źródło dobroci leży w nie-
skończonym miłosierdziu Bożym! 

   Przebaczenie jest najszlachetniejszym dobrym uczynkiem, jaki 
człowiek może uczynić w stosunku do innych ludzi.  

c.d. str. 7 

Chrystus broni kobiet 

Przygotował ks. prof. Hieronim Chamski 

Nr 08/118 
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Bóg stale nas kocha...  i dlatego stale nam przebacza. 
 
Tylko człowiek może przestać kochać i wtedy przestaje przebaczać.  
Tak długo przebaczamy, jak długo potrafimy kochać! 

Jego serce się zamyka. A w zamkniętym sercu rośnie: nie chęć, podejrz-
liwość, zazdrość i nawet zemsta.  Bóg wykupił nas za cenę krwi własnego Sy-
na… Nosimy imię Chrystusa!   Nazywają nas chrześcijanami. Jeżeli nie chce-
my, aby życie nasze stało się udręką, przebaczajmy! Ciągle przebaczajmy...  

   Na drodze naszego życia bezustannie stają coraz to nowi ludzie. Idą 
przez lata obok nas i dzielą z nami te same trudy i radości. Dlaczego nie wszy-
scy z nich są szczęśliwi? Bo niektórzy nie potrafią nikomu ufać! Nikogo nie 
kochają. I sami czują, że nie są kochani. Stąd nikogo nie darzą zaufaniem. Ci 
ludzie nie powinni nazywać się chrześcijanami, choćby byli ubrani w sutanny 
czy habit. 

   Przebaczenie niesie z sobą podwójny skutek: rozlewa radość w sercu 
darującego winę i w sercu tego, któremu ją darowano.   

   W każdej społeczności rodzi pokój i zgodę... 
   Niespokojne ludzkie serca, skłócone środowiska pracy, a nawet te bez-

pieczne osiedla zamknięte szlabanem i ogrodzone drutem — to coraz częściej  
jałowe  pustynie, gdzie jest prawie wszystko, oprócz Kościoła i jego nauki!  

   Kogo mamy za to winić? Nikogo, oprócz siebie! To my sami mamy 
doprowadzić do zgody mieszkańców osiedla, lokatorów jednego budynku czy 
skłóconych członków rodziny.  

Ostatnia  myśl: "Zło dobrem zwyci ężaj!"            

Chrystus broni kobiet 

Przygotował ks. prof. Hieronim Chamski 

Nr 08/118 
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6 sierpnia 2016r 
Wójt, Sołtys, Rada Sołecka i Radni zapraszają Szanownych Mieszkańców Ro-
gozina na kolejną edycję spotkań sąsiedzkich. Rozpoczynamy o godz. 1700 na 
placu przy Domu Ludowym w Rogozinie przy ulicy Strażackiej. 
Program:  
Godz.: 1700-1800 
- "wyścig pokoju" - gra kapslami  
- malowanie stopami  
- gra w "dwa ognie" i inne zabawy dla dzieci 
- wymiana książek (za jedną przekazaną książkę można otrzymać inną przynie-
sioną przez sąsiada) 
Godz.: 1800-2000 
- „Zwierzakoluby” – pokazy egzotycznych zwierząt 
- „Ciuchcia Tumska” – przejażdżka ulicami Rogozina 
- rozgrywki w siatkówkę 
- pieczenie produktów przyniesionych na grilla  
Godz.: 2000-2100 
- projekcja filmu dla dzieci 
- biesiada z towarzyszeniem duetu instrumentalno-wokalnego 
Godz.: 2130-2300 
- karaoke  
- zabawa przy muzyce.  

Do zobaczenia... 
Partnerzy: C.K.iS. w Radzanowie, GCI w Radzanowie, Filia biblioteczna w Ro-
gozinie, Parafia św. Faustyny - Apostołki Bożego Miłosierdzia. 

Nr 08/118 II "Dzie ń Sąsiada"  

M. Zielińska 

Daj mi wytrwanie i sił wiele, Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone.  

Julian Tuwim 

Złote myśli na każdy dzień 

Pewnego dnia, kiedy opanujemy już wiatry, fale, przypływy i grawitację, sięgnie-
my po boskie siły miłości. Wtedy, po raz drugi w historii świata, człowiek odkry-
je ogień.  T. de Chardin 

Myśleć to co prawdziwe,  czuć to co piękne,  kochać co dobre – w tym jest cel 
naszego życia.  

Platon 
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Matka Boska w "Bogurodzicy"   Nr 08/118 

Przygotował  na podstawie „Obrazu kobiety w średniowieczu” ks. dr J. Wiśniewski 

 "Bogurodzica" to tytuł średniowiecznej pieśni religijnej i prawdopodob-
nie najstarszego utworu polskiego. Jej powstanie notuje się na początek XIII 
wieku, w którym to powstały dwie pierwsze zwrotki, do których z biegiem lat 
dodawano kolejne. Legenda głosi, że autorem pieśni był św. Wojciech. 
"Bogurodzica" nazywana "pieśnią ojców" miała w ówczesnych wiekach cha-
rakter hymnu państwowego. Śpiewano ją w podniosłych i ważnych momen-
tach narodowych, toteż poprzedzała ona wszelkie bitwy, by dodać odwagi ry-
cerzom, a także odśpiewywano ją w czasie uroczystości koronacyjnych. 
Pieśń, której pierwsza zwrotka skierowana jest do Matki Boskiej, brzmiała 
podniośle i poważnie. Zazwyczaj śpiewano ją w kościołach i katedrach, gdzie 
wnosiła atmosferę powagi i refleksji. W powyższym utworze ukazany jest wi-
zerunek kobiety - Matki Boskiej, postaci biblijnej, która jako jedyna kobieta 
była godna urodzenia Syna Bożego - Jezusa Chrystusa. W tradycji chrześcijań-
skiej odegrała ważną rolę w zbawczej koncepcji Boga, gdyż poprzez zwiasto-
wanie, czyli objawienie się Marii Archanioła Gabriela posiadła tajemnicę 
wcielenia Syna Bożego. Tym samym Maryja stała się Matką Boską, co zostało 
opisane w Piśmie Świętym w Ewangelii Ś. Łukasza. Jej Syn, którego zesłał 
Bóg miał się stać Zbawicielem i odkupić winy wszystkich ludzi. Już w pierw-
szej apostrofie pieśni podmiot zbiorowy wzywa ją jako Bogurodzice, dziewi-
cę, sławioną przez Boga. Jako, że Maryja była niepokalana, bez grzechu pier-
worodnego, Bóg obdarzył ją łaską i wybrał na matkę swojego Syna.  
 Matka Boska to kobieta, która została wybrana przez Boga. Jawi się 
jako pośredniczka między ludźmi, a Bogiem, gdyż według wiary może wpły-
nąć na Jego przychylność, gdy usłyszy błagalne prośby ludu w czasie ich mo-
dlitwy. Maryja ukazana jest w tej średniowiecznej pieśni jako postać niewąt-
pliwie majestatyczna i nietypowa, gdyż wybrał ją sam Bóg. Jest pośredniczką 
między ludem, a Bogiem, co sprawia, że jest bliska podmiotowi zbiorowemu, 
niosącemu do niej prośby i błagania dotyczące jej wstawiennictwa w ofiaro-
waniu Jezusa Chrystusa całemu światu i zesłania na nich obfitych łask. To je-
dyna kobieta, do której ludzie potrzebujący pomocy zanoszą swe prośby i mo-
dlą się o ich spełnienie. Lud wiernych pokłada w niej głębokie nadzieje i ufa, 
że nie zawiedzie ich oczekiwań.  
 Faktem jest, że Maryja, Boża rodzicielka była kobietą, która wypełniła 
wolę Bożą, żyła zgodnie z przykazaniami Pana, nie popełniła grzechu i dlatego 
była godna dostąpienia tak wielkiego zaszczytu. Matka Boska jest ukazana w 
tejże pieśni jako postać bardziej boska niż ludzka, wręcz jest świętą. Przypo-
mina to motyw deesis (gr. błaganie, prośba), w której to kompozycji Chrystus 
tkwi w centrum jako Sędzia świata, po Jego prawej stronie umieszczona jest 
Matka Boska , po lewej - św. Jan Chrzciciel.  
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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 - piątki 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 08/118 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. PIER/molo,   2. WAVE/ fala, 3. HARDENED/ zahar-
towany ,   4. SAND/ piasek,  5. SUNGLASSES/ okulary przeciwsłoneczne 6. 
WATER/ woda,   hasło: PADDLE/płetwa 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 08/118 

Ks. dr J. Wiśniewski 
Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia p.w. św. Faustyny  - Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

Pragnę serdecznie wszystkim podziękować za wsparcie finansowe na rzecz 
płockiego Hospicjumn w ramach akcji „Pola Nadzie”.  



 

 

12 

Nr 08/118 

Dzień 

     

Niedziela Dzie ń  

powszedni 

Terminy 

Po.-Sob 1-6   1800 msze św.  

Pi. 5  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 - odwiedziny u chorych  
/czwartek / 
1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 7 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.   

Po.-Pi. 8-13   1800 msze św.  

Nd. 14 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Po. 15  UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

930 msza św.,  
1130 msza św.  

Wt.-Sob. 16-20   1800 msze św.  

Nd. 21 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 22-27   1800 msze św.  

Śr. 24  ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA  
APOSTOŁA 

1800 msza św.  

Pi. 26  UROCZYSTOŚĆ  
MARYI PANNY  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1800 msza św.  

Nd. 
  

28 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Śr. 29-31   1800 msze św.  

Wt. 9  ŚW. TERESY BENE-
DYKTY OD KRZYŻA 

(EDYTA STEIN) 

1800 msza św.  

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


