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Pismo bezpłatne  

Ks. Jan Twardowski 

Aniele Boży Stróżu mój 
ty właśnie nie stój przy mnie 

jak malowana lala 
ale ruszaj w te pędy 

niczym zając po zachodzie słońca 
skoro wygania nas 

dziesięć po dziesiątej 
ostatni autobus 

jamnik skaczący na smycz 
smutek jak akwarium z jedną złotą rybką 

hałas 
cisza 

trumna jak pałacyk 
ładne rzeczy gdybyśmy stanęli 

jak dwa świstaki 
i zapomnieli 

że trzeba stąd odejść Anioł 
są takie chwile kiedy się odchodzi 

od Aniołów Stróżów nawet Cherubinów 
od tych co wysoko 

od tych co w pobliżu - 
do Jezusa człowieka 

niziutko na ziemi 
Anioł nie zrozumie nie wisiał na krzyżu 
i miłość zna za łatwą skoro nie ma ciała  

Aniele Boży 
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Tempo życia, jakie prowadzimy, często powoduje że nie zauważamy bar-
dzo przyziemnych potrzeb i problemów  człowieka żyjącego obok nas. A przecież 
w społeczeństwie obok zdrowych są chorzy, obok bogatych – ubodzy, obok za-
radnych – niezaradni, obok sprawnych – ułomni.  Wielu ludziom  żyje się źle, 
ciągle borykają się z wieloma problemami, które bardzo często ich po prostu 
przerastają. Dobrze jeśli w takich trudnych sytuacjach jest  wsparcie w rodzinie,  
znajomych,  sąsiadach, lecz gdy tego wsparcia zabraknie – pojawia się pomoc 
społeczna. Organizują ją organy administracji rządowej i samorządowej. Realizu-
jąc zadania pomocy społecznej ,współpracują one na zasadzie partnerstwa z Ko-
ściołem Katolickim oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi.   

W roku 2015 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie 
wpłynęło 328 wniosków o przyznanie pomocy. Główne powody przyznawania 
pomocy to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, alkoholizm, zdarzenia losowe. Pomoc 
jest również udzielana osobom lub rodzinom, które nie są w stanie bez pomocy 
odpowiednich służb pełnić funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2015 roku z 
pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie skorzystały 462 
rodziny obejmujące 1503 osób (co stanowi ok. 17 procent populacji gminy), w 
tym z powodu: ubóstwa – 333 osób, bezrobocia – 290, niepełnosprawność – 167, 
długotrwałej choroby – 249, wielodzietności – 147, samotnego wychowywania 
dzieci – 69, zdarzeń losowych – 6 osób, alkoholizmu – 41, przemocy w rodzinie – 
16 rodzin. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje formy pomocy pieniężnej i 
niepieniężnej. Świadczenia pieniężne to: zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjal-
ne celowe. Świadczenia niepieniężne realizowane są w postaci posiłków, doży-
wiania dzieci w szkole lub przedszkolu, schronienia, niezbędnego ubrania, pomo-
cy rzeczowej, pomocy w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, usług 
opiekuńczych, dofinansowania do opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu po-
mocy społecznej . W 2015 roku z budżetu naszej gminy zostało  przeznaczone na 
świadczenia z pomocy społecznej łącznie  3 430 869,47 zł,  co w ok.  21 mln zł 
budżecie gminy stanowi niebagatelną kwotę. 

Także Kościół prowadzi szeroką działalność wspierającą potrzebujących, 
organizując zbiórki używanej odzieży, przyborów szkolnych  i różnego rodzaju 
sprzętu domowego, które to dary w określony sposób są rozdzielane między pe-
tentów, a także pośredniczy pomiędzy osobami potrzebującymi a tymi, które mają 
i chcą pomóc. Spowodowane to jest życiem w coraz bardziej skomplikowanej i 
zdehumanizowanej rzeczywistości, co prowadzi do poczucia osamotnienia, zagu-
bienia, braku sensu życia, jak też braku pomysłu na spędzanie czasu wolnego.  

 
cd str 3  

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 
cd z str 2 
To wszystko – jak i nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, z emocja-

mi, które targają człowiekiem – sprawia, że ludzie sięgają po używki, by na 
chwilę o wszystkim zapomnieć i poczuć się lepiej W takich sytuacjach ko-
nieczna jest natychmiastowa pomoc – uświadomienie czy pokazanie tym oso-
bom, że popadanie w nałogi nie jest właściwym wyjściem. Dlatego bardzo 
istotną rolę pełnią organizacje kościelne i duszpasterstwo parafialne we wska-
zaniu takiemu człowiekowi drogi czy nowego kierunku w życiu. Czasem żeby 
komuś pomóc, wystarczy tylko uśmiech, krótka rozmowa, osobisty kontakt z 
potrzebującym. A miłość bliźniego wyrażająca się w: obecności, ofierze, po-
mocy duchowej daje wiele satysfakcji, uskrzydla, pozwala docenić życie po-
mimo problemów, trudności, obecnego w nim cierpienia. Na terenie wielu pa-
rafii działają świetlice środowiskowe, które służą dzieciom i młodzieży, czyli 
tej warstwie społeczeństwa, którą najłatwiej kształtować i wychowywać. Dzie-
ci i młodzież mogą korzystać w świetlicy z pomocy w nauce, której udzielają 
im – w zależności od możliwości parafii nauczyciele czy wolontariusze. Pro-
wadzona jest nauka języków obcych, oferowane są zajęcia: sportowe, pla-
styczne, muzyczne czy teatralne, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności. Wspomniane zajęcia stwarzają i dzieciom możli-
wość kreatywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania talentów, ale w wielu 
przypadkach mogą też być traktowane jako działalność profilaktyczna. Albo-
wiem priorytetem takich placówek jest kształtowanie młodych ludzi w duchu 
szeroko pojętych wartości chrześcijańskich, którymi są: miłość, zrozumienie, 
tolerancja. 

Pamiętajmy, że również w naszym środowisku lokalnym, w sąsiednim 
domu, może nawet w rodzinach naszych przyjaciół, bardzo często mają miej-
sce dramaty rodzinne. Reagujmy, jeżeli zauważymy coś niepokojącego. Infor-
mujmy pracowników ośrodka pomocy społecznej, księdza, nauczycieli, sołty-
sów czy radnych,  a oni nie pozostawią nikogo bez wsparcia.    

 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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        Papież Franciszek-każdego dnia kolejny krok 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 09/119 

 Jak zawodnik, który ćwiczy codziennie, by osiągnąć zamierzone 
wyniki, tak też życie chrześcijanina musi cechować nieustanny wysiłek, 

codzienna praca», by tworzyć przestrzeń dla Boga,  
by otworzyć drzwi darowi łaski, która zbawia.  

Punktem rozważań Papieża był fragment Listu św. Pawła do Rzymian (6, 
19-23), w którym Apostoł przypomina o zbawieniu, o łasce zbawienia, i mówi o 
drodze uświęcenia. I zwraca się do nowych chrześcijan: 'służyliście nieprawości - 
czyli grzechowi - a teraz służycie darowi Bożemu, czyli łasce i uświęceniu. Paweł 
nadaje swoim słowom wymiar konkretny i posługuje się takim obrazem: 
'oddawaliście na służbę nieprawości członki wasze, waszą duszę, wasze serce, 
wasz umysł. Wszystko służyło nieprawości. A teraz wasze ciało, wasza dusza, 
wasze serce, wasz umysł muszą służyć łasce i uświęceniu. Apostoł pisze bowiem 
do swoich rozmówców, że teraz «są inni», że przydarzyło się im coś, «co ma fun-
damentalne znaczenie, czyli zbawienie w Jezusie Chrystusie, dar Boga». 

To, wyjaśnił Franciszek, jest katecheza o nawróceniu. Paweł wzywa do 
nawrócenia. I jest to przesłanie, które zachowuje aktualność do naszych czasów. 
My - powiedział Papież - możemy myśleć: większość z nas otrzymała chrzest 
jako dzieci i nie wiedzieliśmy co to jest nieprawość. Lecz potem dowiedzieliśmy 
się tego na katechezie, a zatem również do nas odnosi się rada Pawła: «Nie uży-
wajcie swojej duszy, swojego serca, swojego ciała w służbie grzechu, w służbie 
zła, nieprawości; lecz używajcie ich w służbie daru Bożego, radości». 

I to jest w skrócie znaczenie nawrócenia: dla chrześcijanina nawrócenie jest 
zadaniem, codzienną pracą. Aby pomóc to zrozumieć jeszcze lepiej, Franciszek 
odwołał się do sportowej metafory, którą posłużył się św. Paweł. Myśląc o czło-
wieku, który ćwiczy, by się przygotować do zawodów i dokonuje wielkiego wy-
siłku, Apostoł mówi: Lecz jeśli on, aby zwyciężyć w zawodach, czyni ten wysi-
łek, to również my, którzy chcemy mieć to wielkie zwycięstwo w niebie, czy mo-
żemy tego nie robić?, i kilkakrotnie wzywa wszystkich, by kontynuowali ten wy-
siłek. 

Wysiłek, który czynimy, ta codzienna praca, jaką jest służenie Panu całą 
naszą duszą, naszym sercem, naszym ciałem, naszym życiem służy tylko temu, by 
otworzyć drzwi Duchowi Świętemu. Wówczas to Duch wchodzi w nas i nas zba-
wia, Duch, który jest darem w Jezusie Chrystusie.  

Codziennie robiąc jeden krok. Codziennie jeden krok. A możliwości 
jest wiele. «Mam ochotę powiedzieć coś na kogoś? Milcz», albo: «Chce mi się 
spać i nie mam ochoty się modlić? Idź się pomodlić». Nie musimy myśleć o wiel-
kich gestach, ale o małych codziennych rzeczach. Bo małe rzeczy to te, które po-
magają nam nie ustępować, nie cofać się, nie wracać do nieprawości; lecz iść na-
przód w kierunku tego daru, tej obietnicy Jezusa, którą będzie spotkanie z Nim. 
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Uczymy się języków - angielski Nr 09/119 

Przygotowała Angelika Jezierska 

 
 

 

Świetlica Przystanek 
prowadzi zajęcia tematyczne, akcje charytatywne, wyjaz-
dy plenerowe oraz tematyczne od 2012 roku dla dzieci od 
lat 5-ciu w Rogozinie przy  ulicy Mazowieckiej 57.   

Proponujemy zapisy na: 
naukę gry w szachy, zajęcia plastyczne dla najmłodszych,  
naukę języka angielskiego, zajęcia z pielęgnacji urody,  zaję-
cia  teatralne.  

pod nr tel. 602 396 920 lub osobiście w kancelarii parafii 
w Rogozinie. 

1 F                 

2       L     F     

3   X           V   

4         H         

5     A             

6       E           

7         V         

1. Nieudolny lub cherlawy. (F)           
2. Można z nią odetchnąć. (R)            
3. Rozległy. (E)               
4. Pozostałość po spaleniu.(A)           
5. Dowiadywać się. (A)             
6. Wierzchołek.(P)               
7. Zalecenie. (A)               
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Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kon-
taktów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dzieci się identyfikują. Rów-
nież rodzina, a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na 
kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe, zachowanie i 
rozwój intelektualny. 

Postawy rodzicielskie wobec dzieci mogą stwarzać warunki do prawidło-
wego rozwoju lub wpływać ujemnie na kształtowanie się jego osobowości. 
Wszystko jednak zależy od tego, jak rodzice ustosunkowują się do tego, że są 
rodzicami, czyli jak rozumieją swoją rolę jako ojca i matki. Czy przekonani są o 
ważności swojej roli, czy uważają ją za mało ważną. Czy mają poczucie, że nikt 
nie może ich zastąpić w roli rodziców. Czy rodzina jest dla nich czymś nadrzęd-
nym, czy może jest przeszkodą w realizacji własnych planów, zamierzeń. 

Zaangażowanie się rodziców w sprawy wychowania ma decydujące zna-
czenie dla przyszłych losów dziecka, dla kształtowania się jego niepowtarzalnej 
jednostki, przejawiającej określony poziom zdolności czy specyficzne cechy cha-
rakteru. To kształtowanie rozpoczyna się od najwcześniejszych momentów życia 
dziecka, a przygotowuje się jeszcze przed jego narodzeniem. 

Przez cały okres rodzice stanowią dla dziecka wzory osobowe, wzory do 
identyfikacji. Rodzice oddziałują w sposób nie tylko zamierzony, ale i niezamie-
rzony - samą swoją obecnością, postępowaniem, sposobem odnoszenia się do sie-
bie nawzajem i do dziecka. „Stosunek emocjonalny do dziecka, odbijający się w 
sposobie postępowania z dzieckiem i myślenia o nim, nazywamy postawą rodzi-
cielską". 

Już potoczna obserwacja wskazuje, że nie wszyscy rodzice ustosunkowują 
się w ten sam sposób do swoich dzieci i nie każda postawa rodziców wobec 
dziecka jest równie wartościowa i korzystna dla jego rozwoju. W pewnych wy-
padkach mówimy o „wyrodnych rodzicach", w innych o „małpiej miłości", przy 
czym każde z tych określeń charakteryzuje zupełnie odmienna postawę wobec 
dziecka, odmienny sposób traktowania go. 

Ważny problem stanowi spójność rodziny. Świadczy ona o tym, że jest ona 
czymś ważnym dla małżonków. W rodzinie zintegrowanej, w której spełniona 
jest funkcja zaspokojenia przynależności uczuciowej, czyli pragnienia posiadania 
osób bliskich, serdecznych, akceptujących, w której dobrze spełnione role męża i 
żony, rodziców, przyczyniają się do tzw. dobrego klimatu, dziecko czuje się bez-
piecznie, jest pewne siebie, ufne wobec rodziców, a także otwarte wobec innych 
ludzi. Jest swobodne, radosne, aktywne i wytrwałe w działaniu. 

Dziecko wychowywane w rodzinie, która spełnia takie potrzeby dziecka, 
jak: 

•życzliwości, ciepła, miłości, 
•kontaktu z rodzicami, ich czujności i współdziałania, 
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•szacunku, wzoru, 
sprzyja wytworzeniu u dziecka poczucia własnej wartości, wiary we własne 
siły, pewności siebie, poczuciu, że jest potrzebne, otwarciu na innych, samo-
dzielności, a także zyskuje ono wzorce osób dorosłych i ról, jakie pełnią w 
rodzinie, czyli prawidłowy wzór matki i ojca. Zaspokojenie tych i innych po-
trzeb dziecka zależy od uczuciowego ustosunkowania się rodziców do dziec-
ka, czyli postaw rodzicielskich. 

Poznanie typologii postaw rodzicielskich właściwych i niewłaściwych 
sprzyja uzyskaniu dobrych wyników wychowawczych i zapobiega powstawa-
niu zaburzeń osobowości. Od lat trzydziestych czynione są próby, by przez 
wyodrębnienie głównych typów postaw rodzicielskich uporządkować bogac-
two ustosunkowań rodziców wobec dzieci i wiążących się z nimi zachowań. 
Typologii takich było szereg i niektóre podano w literaturze polskiej. 

Jedną z najbardziej interesujących typologii stosowanych w literaturze 
przedmiotu jest typologia postaw zaproponowanej przez Marię Ziemską. We-
dług niej postawy rodziców można podzielić na złożone postawy: niewłaściwe 
i właściwe. 
Postawy niewłaściwe to: 

•postawa unikająca - charakteryzuje ją nadmierny dystans uczuciowy 
rodziców wobec dziecka, 

•postawa odtrącająca - to nadmierny dystans uczuciowy i jednocześnie 
dominacja rodziców, 

•postawa zbyt wymagająca, zmuszająca, korygująca - nadmierne skon-
centrowanie się na dziecku oraz dominacja w postępowaniu wobec dziecka, 

•postawa nadmiernie chroniąca - nadmierne skoncentrowanie się na 
dziecku, ale z cechami uległości wobec niego. 
Postawy właściwe to: 

•akceptacja dziecka, czyli przyjmowanie go takim, jakie ono jest, 

•współdziałanie z dzieckiem - angażowanie się w czynności ważne dla 
dziecka, ale i angażowanie dziecka w zajęcia i sprawy dotyczące domu i rodzi-
ców, 

•dawanie dziecku właściwej dla wieku rozumnej swobody, uznanie 
praw dziecka w rodzinie jako równych, bez przeceniania i niedoceniania jego 
roli. 
Polecam głębsze zapoznanie się z artykułem A. Olubiński, Konflikty rodzice-
dzieci - dramat czy szansa?, Toruń 1994 

Rodzice i ich  wpływ na rozwój dziecka 

Przygotowano w oparciu o materiał zawarty opracowany przez Ziemska Skórzyńska 
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Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 
Niezbyt często rozmawiamy z dziećmi o uczuciach, bo nie ma na to czasu, 

albo nie wydaje się nam to konieczne, lub po prostu brakuje nam słów. Tymcza-
sem emocje rządzą naszym życiem, wyznaczają jego kierunek i jakość. Oscar 
Brenifier stworzył  wspaniałą księgę pytań i odpowiedzi, aby uczucia mogły stać 
się tematem naszych przemyśleń i rozmów z naszymi pociechami. Seria pt. Dzieci 
filozofują, a pierwszy tom: Uczucia co to takiego?  Autor napisał tę pozycję dla 
dzieci i ich rodziców, jako bazę do dyskusji o tym, co najbardziej nurtuje, czasem 
boli, o tym, co trudno zdefiniować i czasem nazwać… o uczuciach. O miłości 
rodziców, zazdrości między rodzeństwem, przyjaźni, konfliktach, nieśmiałości. 
Czasem zachowania dzieci są całkowicie irracjonalne i nie domyślamy się, że za 
nimi stoją niewypowiedziane słowa, ukrywane emocje, smutek lub strach. 

W książkach  z serii Dzieci Filozofują na każde pytanie pada kilka odpo-
wiedzi, jedne wydają się oczywiste, inne – zaskakujące, zbijające z tropu. 
Wszystkie prowokują do zadawania kolejnych pytań. Uczą samodzielnego myśle-
nia, zastanawiania się i dokonywania ocen. Skąd wiesz, że rodzice cię kochają? 
Bo mnie całują. 

Tak, ale… Czy ci którzy się  całuj, zawsze kochają? Czy ci, którzy się ko-
chają, ciągle się całują? Czy zawsze lubisz, gdy ktoś cię całuje? Bo dają mi jeść i 
chodzą ze mną do lekarza, gdy jestem chory. 

Tak, ale… Czy rodzice nie mają obowiązku tego robić? Czy wszystkich 
rodziców stać na to, żeby nakarmić swoje dzieci? Czy rodziców, których na to nie 
stać, nie kochają swoich dzieci? Bo czuję to w sercu. 

Tak, ale… Czy to, co się czuje w sercu, jest bardziej pewne od tego, co 
podpowiada rozum? Czy nie potrzebujesz czasem dowodów ich miłości? Czy 
można nie odczuwać miłości, którą ktoś nas obdarza? Bo się o mnie martwią. 

Tak, ale… Czy to zawsze przyjemne, gdy ktoś się o ciebie martwi? Czy 
koniecznie trzeba się martwić o tych, których się kocha? Skoro rodzice ci ufają, to 
czy muszą się o ciebie martwić? Bo mnie karzą, gdy coś przeskrobię. 

Tak, ale… Czy kara to zawsze wyraz miłości? Lepiej karać czy tłumaczyć? 
Czy każda kara jest zasłużona? Bo dają mi wszystko czego chcę. 

Tak, ale… Czy wszystko można kupić? Czy temu, kogo się kocha, nie 
można czasem odmówić? Czy wszystko czego chcesz jest dla ciebie dobre? Czy 
każdy prezent jest dowodem miłości? 

Rodzice cię kochają. Jesteś o tym przekonany.  Czasami jednak w to wąt-
pisz – trochę albo bardzo. Jesteś smutny, zły. Chciałbyś być pewien ich miłości, 
bo tak bardzo jej potrzebujesz. Domagasz się dowodów, że cię kochają. Ale nie 
zawsze udaje ci się rozpoznać lub zrozumieć te, które dostajesz: czułość, prezen-
ty, karę, troskę. Być może dlatego, że chcesz ich zbyt wiele. Ale przede wszyst-
kim dlatego, że miłość to skomplikowane uczucie, które nie zawsze rozumiemy. 

Filozofia dla dużych i małych. Nr 09/119 

Przygotowała  na podst. O. Brenifiera Uczucia.  Beata Kapowicka 
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Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński  Nr 09/119 

 Przez całe życie nauczał, że najważniejsze w życiu ludzkim są godność i 
sumienie. Uważany jest za jeden z największych autorytetów moralnych XX 
wieku. Rok 2001, aby uczcić dwudziestolecie Jego śmierci, został ogłoszony 
w Polsce Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Urodził się w 1901 r. w 
miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako 
drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 
Wcześnie stracił matkę, która umarła mając zaledwie 33 lata. We wspomnie-
niach napisał: „Marka moja umierała prawie miesiąc. My dzieci – siedząc w 
szkole, z lękiem nadsłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Dla nas 
byłby to znak, że matka nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy 
wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie ze słowami: ubieraj się, 
ale nie tak, inaczej się ubieraj. Zwróciłem na ojca pytające oczy. Odpowiedział 
mi: Później ci to wyjaśnię.” Chodziło matce o sutannę. W roku 1912 jedena-
stoletni Stefan Wyszyński został wysłany przez ojca do Warszawy, gdzie w 
roku 1915 ukończył gimnazjum. Następnie wstąpił do Seminarium Duchowne-
go we Włocławku, które ukończył w 1924 r. i 3 sierpnia po wyjściu ze szpitala 
po ciężkiej chorobie został wyświęcony na kapłana. Pierwszą mszę ksiądz 
Wyszyński odprawił na Jasnej Górze, miejscu szczególnym dla wszystkich 
Polaków. Kolejne cztery lata spędził w Lublinie, gdzie na tamtejszym uniwer-
sytecie, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych otrzymał w 
1929 r. stopień naukowy doktora. /c.d. w następnym numerze/ 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci po-
wołujesz ciągle nowych, apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. 
Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.  
       Boże, Źródło wszelkiej świętości, spraw prosimy Cię, aby Kościół zali-
czył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite 
oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które 
znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, 
jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i 
praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.  
       Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszyst-
ko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w 
obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, 
uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.  
       Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę...  

SPK 

Modlitwa o Beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego 

Władze kościelne wyraziły zgodę i zachęcają do odmawiania prywatnie modlitwy.  
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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 09/119 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. FEEBLE/słaby,   2. RELIEF/ ulga, 3. EXTENSIVE/ 
obszerny,   4. ASH/popiół,  5. ASK/ pytać, 6. PEAK/szczyt, 7. ADVICE/rada  
hasło: BLESSED/ błogosławiony 

Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją  
J. Morgenstern  
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 09/119 

Ks. dr Janusz Wiśniewski  

Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

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

W III niedzielę miesiąca sierpnia na budowę Domu Parafialnego zebraliśmy 
2340 PLN. Bóg zapłać.  

8 września organizowany jest wyjazd do Skępego na odpust Matki Bożej 
Skępskiej. Wyjazd o godz. 830, koszt 30 PLN. Zapisy u p. Kowalskiej. Ser-
decznie zapraszamy.  

W dniu 24 września br. (sobota)  Ochotnicza Straż Pożarna w Rogozinie bę-
dzie obchodziła jubileusz  50-lecia działalności. Obchody rozpoczną się  o 
godz. 1200 uroczysta Mszą św. w kościele w Rogozinie, a  o godz. 1330  na pla-
cu przed remizą  nastąpi  część oficjalna Uroczystości: nadanie jednostce OSP 
w Rogozinie sztandaru, dekoracja medalami i wręczenie odznaczeń  druhnom i 
druhom.  Strażacy  z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozinie serdecznie za-
praszają, nie tylko mieszkańców Rogozina, ale wszystkich parafian parafii p.w. 
św. Faustyny do wzięcia udziału w  ich święcie. 

Nowi ministranci: Piotr Politowicz, Mateusz Robak, Mariusz Żabowski i Mi-
kołaj Ptasiński. Uroczyste przyjęci do grona Służby Liturgicznej nastąpi pod-
czas Mszy św. 18 września br. o godz. 930. Zapraszamy rodziców, przyjaciół 
Naszych Kandydatów. Po okresie próbnym i liturgicznym przygotowaniu zo-
staną włączeni do grona naszych ministrantów. Dziękuję im, że wytrwali, ro-
dzicom i rodzeństwu, że im pomogli i dopingowali, ministrantom, że cierpliwie 
ich  przygotowali, prowadzili próby i pozytywnie zaopiniowali ich prośbę o 
przyjęcie do grona  ministrantów parafii w Rogozinie.   

W okresie wakacyjnym sakrament chrztu przyjęli: Kornelia Gładysiak, 
Krzysztof Klój, Nadia Ziółkowska, Adam Kruk, Michał Dziecinny, Kajetan 
Sowiński, Wojciech Sowiński, Gabriel Dobrzeniecki, Marcel Konopacki, Filip 
Nykiel, Wiktoria Wiczyńska i Stanisław Dąbkowski. 
Do sakramentu małżeńska w miesiącach lipcu i sierpniu przystąpili: Karolina 
Morawska i Arkadiusz Piątkowski, Marta Stępień i Lawiusz Kamil Laskowski, 
Paweł Ziółkowski i Katarzyna Łaguna, Marlena Kania i Dominik Konopacki.  

Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, którzy tak 
liczni odpowiedzieli na apel ws. Parafialnej Wyprawki Szkolnej .  

Przez cały miesiąc wrzesień będą przyjmował zgłoszenia dzieci do I komunii 
św. oraz kandydatów do bierzmowania.  
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Nr 08/118 

DZIEŃ NIEDZIELA DZIEŃ POWSZEDNI TERMINY NABOŻEŃSTW 

Czw. 1  POCZĄTEK ROKU  
SZKOLNEGO 

800 msza św.  

1800 msza św. 

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

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 4 XXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św. - DOŻYNKI 

Po.-Sob. 5-10   1800 msze św.  

Nd. 11 XXIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Sob. 12-17   1800 msze św.  

Nd. 18 XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

UROCZYSTOSC SW. 
STANISLAWA 

KOSTKI 

930 msza św.  Uroczyste przy-
jęcie nowych ministrantów 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 19-24   1800 msze św.  

Nd. 25 XXVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  
1130 msza św.  

Pn.-Pi. 26-30   1800 msze św.  

Sob. 24   1200 msza św. z okazji 50-lecia 
OSP w Rogozinie  
1800 msza św.  

Po. 5  WSPOMNIENIE BL. 
MATKI TERESY Z 

KALKUTY 

1800 msza św.  

Pi.  30  WSPOMNIENIE SW. 
HIERONIMA 

1800 msza św.  

11 września - poświęcenie tornistrów i osobiste błogosławieństwo dla uczniów  
I klasy podczas Mszy św. o godz. 930. Prosiłbym rodziców uczniów, którzy nie 
uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. C. Hińca w Rogozinie o podanie imienia 
i nazwiska swoich dzieci celem przygotowania odpowiedniego dyplomu. Zapra-
szam do udziału w nabożeństwie nie tylko dzieci, ale także rodziców i dziadków.    

11 września - Święto Narodzenia NMP, poświęcenie ziarna siewnego odbędzie 
się podczas Mszy św. o godz. 1130  . 


