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Pismo bezpłatne  

Paryż, w kwietniu 1839 
Juliusz Słowacki 

 
Sumienie 

 
Przekląłem - i na wieki rzuciłem ją samą, 

I wzburzony, nim księżyc zabłysnął   
się od niej długim rozdzielił jeziorem, 

A gdy się toń jeziora księżycową plamą osrebrzała,  
gdy wichry zwiewały chłodniej, 
Jam jeszcze  uciekałem od niej. 

 
I może bym zapomniał - bo koń leciał skoro, 

Bo mi targały myśli t ętniące kopyta. 
Gdzie ona ? -  zabita… 

Patrzę na niebo, księżyc, na gwiazdy, jezioro… 
Wszak jęk tu nie doleci, wszak łez nie zobaczę, 

To jezioro - to fala - to nie ona płacze. 

 
I może bym zapomniał… lecz gdy to spostrzegła, 

Blada światłość, krok w krok za mną biegła, 
Próżno się zatokami wężowymi kr ęcę, 

Wszędy mnie księżycowa kolumna dopadła, 
Jak by się ta kobieta do stóp moich kładła, 
I niema płaczem, za mną wyciągała ręce. 
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Ziemiaństwo - warstwa społeczna. Termin o historycznie zmiennej treści: 
w polszczyźnie staropolskiej oznaczał szlachtę zamieszkującą określoną ziemię 
Polski (ziemiaństwo krakowskie, ziemiaństwo płockie itd.), ale także wszystkich, 
którzy uprawiali ziemię (rolników, chłopów). Jednak najbardziej rozpowszech-
nione było znaczenie ziemian jako szlachty-posesjonatów.  

Gospodarstwa rolne o powierzchni 50 ha stanowiły dolną granicę posiada-
nia ziemian. W okresie międzywojennym liczba ziemian wynosiła niecały 1 % 
ludności, czyli około 250.000 osób. Było to środowisko nastawione patriotycznie 
dzierżące w swoich rękach potencjał nie tylko ekonomiczny, ale też intelektualny, 
świetnie wykształcone z ogromnymi tradycjami i o wysokiej kulturze. Zdziesiąt-
kowane i ograbione w okresie II wojny  przez Niemców i Rosjan , „dobite”  w 
okresie stalinowskim jako najważniejszy wróg, gdyż stanowiło zagrożenie dla 
systemu komunistycznego i planów Stalina dotyczących całkowitego zniewolenia 
Polski. Co dziś wiemy o  życiu codziennym ziemian z okolic Płocka w okresie 
międzywojennym.  

Wówczas  to w centrum życia ziemiańskiego na Mazowszu Płockim pozo-
stawała rodzina i praca w majątku. W rodzinie panował  patriarchalny podział ról 
i obowiązków,  chociaż to  zwykle cała rodzina często decydowała o losach swo-
ich członków.  Dużą rolę w życiu ziemian płockich odgrywała  religia rzymsko-
katolicka. Uroczyście obchodzono  święta, szczególnie religijne: Bożego Naro-
dzenia i Wielkanocy, ale również imieniny czy śluby i  wesela. Były one okazją 
do wizyt i spotkań rodzinnych i towarzyskich. Podobnie było z polowaniami, któ-
rych ziemianie byli w większości organizatorami i uczestnikami.  

Ziemianie żyli bardziej  komfortowo od pozostałych mieszkańców wsi ma-
zowieckiej. Korzystali też czasem z nowinek  technicznych, takich jak samochód 
czy radio. Pierwsza wojna światowa i demokratyzacja  życia społecznego po 1918 
roku spowodowała,  że styl życia od ziemian zaczęły przejmować inne grupy spo-
łeczne,  np. część inteligencji, nowobogaccy przemysłowcy  lub też nowi nabyw-
cy majątków ziemiańskich.  

Rodzina - jej zasługi, rodowód, herb,  którym się mogła chwalić, były pod-
kreślane na  każdym kroku. Nie da się do końca określić, jaka  ilość ziemian na 
badanym terenie wywodziła  się ze starej zasiedziałej szlachty. 

W przeważającej większości rodzin ziemiańskich ojciec pozostawał 
głową rodziny. Reprezentował ją na zewnątrz, będąc jednocześnie  wzor-
cem wychowawczym dla swoich dzieci, mając jednocześnie dla nich bar-
dzo mało czasu. Pochłaniała go przede wszystkim aktywność społeczna, 
polityczna, dbałość o dobre funkcjonowanie majątku, ale jednocześnie był 
uważany za  odpowiedzialnego za zapewnienie rodzinie odpowiednich wa-
runków życia.          cd str 3  

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 
On też decydował  często o wyborze współmałżonka swoich dzieci.  Na 

straży dobrych obyczajów rodowych czy stanowych, a także patriotycznych 
stała matka.   

W układzie patriarchalnej rodziny zajmowała  bardzo ważne miejsce 
strażniczki domu rodzinnego. Podporządkowana była przy tym władzy  męża. 
Ona zarządzała domem, czego symbolem często był noszony przez nią pęk 
kluczy.  Ona rozdzielała pracę między służbę, naradzała się z kucharzem i zaj-
mowała domową apteczką. Szczególne miejsce zajmował też  najstarszy syn, 
który miał odziedziczyć po  ojcu majątek.  Wobec panującego wśród  zie-
mian przekonania o niemożności łączenia  obowiązków rodzinnych z zawodo-
wymi kobiety nie podejmowały też pracy zarobkowej  .    

Dzieci poddane były woli rodziców. Od małego uczono je zasad dobre-
go wychowania, a umiejętność zachowania konwenansów była traktowana z 
całą powagą. Wiele z nich posiadało  swoje mamki, bony lub guwernantki. W 
mniej  zamożnych domach ziemiańskich do momentu  wyjazdu do szkoły 
uczyła je matka. Dzieci miały  obowiązek opiekować się rodzicami na starość  
i w chorobie oraz być im bezwzględnie posłuszne. Zawsze,  gdy coś się wyda-
rzyło - rodzina zbierała się,  zajmowała stanowisko. Rodzina ziemiańska inte-
growała się podczas  spotkań w czasie 
świąt, imienin, wesel, a także  w sezo-
nie wakacyjnym. Ważne były również  
spotkania z sąsiadami w ramach kół 
porad sąsiedzkich czy kółek ziemianek. 
Bardzo uroczyście obchodzono szcze-
gólnie Święta Bożego Na- rodzenia i 
Wielkiej Nocy.  Życie we dworach peł-
ną parą ruszało w wakacje, kiedy mło-
dzież zjeżdżała do domów.  Często jed-
nak nie mogła usiedzieć w miejscu.  
Młodzi ziemianie lubili dobrze się ba-
wić. Jerzy  Jarociński z Sudrag w po-
wiecie sierpeckim wspominał, że mło-
dzież ziemiańska urządzała ośmiodnio-
we rajdy konne, przemieszczając się od 
dworu do dworu. Życie codzienne ro-
dziny ziemiańskiej na Mazowszu Płoc-
kim toczyło się według pewnego rytmu:   

/Ciąg dalszy w następnym nume-
rze 2017 r./  

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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        Papież Franciszek-Trzy zdumienia 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 12/122 

 Maryja zaraz po poczęciu w wierze Syna Bożego podejmuje długą podróż 
z Nazaretu w Galilei w góry Judei, aby odwiedzić Elżbietę. Anioł Gabriel powie-
dział Jej, że Jej starsza krewna, która nie miała dzieci, jest w szóstym miesiącu 
ciąży (por. Łk 1, 26. 36). Dlatego Maryja, która nosi w sobie jeszcze większy dar 
i tajemnicę, udaje się do Elżbiety i pozostaje u niej trzy miesiące. Gdy spotykają 
się te dwie kobiety: jedna starsza, a druga młoda — to właśnie młoda, Maryja 
pozdrawia pierwsza. Ewangelia o tym mówi: «Weszła do domu Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę» (Łk 1, 40). Po tym pozdrowieniu Elżbieta poczuła, że ogarnęło 
ją wielkie zdumienie. Zdumienie. Elżbieta czuje, że ogarnia ją wielkie zdumienie, 
które wybrzmiewa w jej słowach: «A skądże mi to, że Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie?» (w. 43).  

Aby owocnie świętować Boże Narodzenie, jesteśmy wezwani do zastano-
wienia się nad «miejscami» zdumienia. Jakie są te miejsca zdumienia w życiu 
codziennym? Są trzy. Pierwszym miejscem jest drugi człowiek, w którym trzeba 
rozpoznać brata, ponieważ od chwili urodzenia Jezusa w każdym obliczu jest od-
ciśnięta podobizna Syna Bożego. Zwłaszcza, gdy jest to oblicze człowieka ubo-
giego, ponieważ Bóg przyszedł na świat jako ubogi i przede wszystkim ubogim 
pozwolił przyjść do siebie. Innym miejscem zdumienia w którym, jeżeli patrzymy 
z wiarą, doświadczamy właśnie zdumienia, jest historia. Wielokrotnie jesteśmy 
przekonani, że widzimy ją we właściwy sposób, a tymczasem grozi nam odczyta-
nie jej na opak. Dzieje się tak, na przykład, kiedy wydaje się nam, że jest ona zde-
terminowana przez ekonomię rynku, że rządzą nią finanse i interesy, że panują 
nad nią aktualni władcy. Bóg w Bożym Narodzeniu jest natomiast Bogiem, który 
«miesza karty». Jak śpiewa Maryja w Magnificat, jest Panem, który strąca wład-
ców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych syci dobrami, a bogatych z ni-
czym odprawia (por. Łk 1, 52-53). To jest drugie zdumienie — zdumienie histo-
rią. 

Trzecim miejscem zdumienia jest Kościół: patrzenie na niego ze zdumie-
niem wiary oznacza nieograniczanie się do postrzegania go jedynie jako instytucji 
religijnej, którą jest; ale odczuwanie, że jest matką, u której mimo plam i zmarsz-
czek — mamy ich wiele! — można dostrzec rysy Oblubienicy ukochanej i 
oczyszczonej przez Chrystusa Pana. Kościół, który wzywa Pana: «Przyjdź, Panie 
Jezu!». Kościół-matka, który zawsze ma szeroko otwarte drzwi i ramiona, aby 
wszystkich przyjąć. To jest właśnie zdumienie Bożym Narodzeniem! 

W Boże Narodzenie Bóg daje nam całego siebie, dając swojego Syna, Jed-
norodzonego. I tylko mając serce Maryi, pokornej i ubogiej córki Syjonu, która 
stała się Matką Syna Najwyższego, można cieszyć się i radować z wielkiego daru 
Boga i z Jego nieprzewidywalnej niespodzianki. Spotkanie z Jezusem sprawi, że 
także my odczujemy to wielkie zdumienie.  
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Uczymy się języków - angielski Nr 12/122 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Szanowni Państwo 
Wiele osób (dorosłych i młodzieży)  w okresie wakacji częściej  sięga po 

alkohol dla zabawy, towarzystwa, dodania sobie odwagi czy odreagowania stre-
su związanego z życiem codziennym i zawodowym nieświadoma, że  każde pi-
cie alkoholu niesie ze sobą zagrożenia i ryzyko wystąpienia poważnych szkód 
zdrowotnych, emocjonalnych i rozwojowych. W Urzędzie Gminny w Radzano-
wie  istnieje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Na terenie Gminy działają punkty konsultacyjne  w Radzanowie i w Rogozinie. 
Zapraszamy na spotkania organizowane w tych punktach osoby, które mają pro-
blem z alkoholem lub członków rodzin z problemem przemocy i /lub uzależnie-
nia. Punkty oferują prowadzą  sesje indywidualne i grupowe w ramach przeciw-
działania narkomanii. W Płocku działają inne ośrodki pomocy np.: Ośrodek Pro-
filaktyki i Terapii „ Azyl”, Stowarzyszenie "Monar" - Punkt Konsultacyjny, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Więcej informacji na stronie 
www.radzanowo, na stronie internetowej parafialnej lub na tablicy ogłoszeń.  

1. Dogląda stad owiec (S)           

2. Święto obchodzone na pamiątkę narodzenia Chrystusa. (C)  

3. Chodzi uśmiechnięty w piosence. (S)       

4. Dzień świąteczny rozpoczynający rok kalendarzowy.(NY) 

5. Pod choinką. (P)             

6. Otwarte palenisko .(F)           

Przygotowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie 
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 „Nawracajcie się”, czyli w oryginale metanoiete. Dosłownie: zmieniajcie 
swoje myślenie. Nawrócenie kojarzy się nam raczej ze zmianą postępowania. 
Tymczasem metanoia to najpierw przemiana mentalności, odrzucenie złego spo-
sobu myślenia i przyjęcie prawdy większej ode mnie – Bożej Prawdy. To podpo-
rządkowanie swojego rozumu myśli Boga. Jeśli będę myślał po Bożemu, będę 
również żył po Bożemu. Jeśli uwierzę Ewangelii, czyli przyjmę Słowo Boga za 
punkt odniesienia, wartościowania, wybierania, to wtedy zmieni się także moje 
życie. Dlatego tak wielki jest często opór człowieka przed światłem Ewangelii. 
Bo intuicyjnie czujemy, że jeśli przyznamy rację Bogu, to wtedy musimy zmienić 
swoje życie. Nieraz bardzo radykalnie. A to boli. Jak bardzo, wiedzą ci, którzy 
próbują to robić. Nie wystarczy raz się nawrócić. Potrzebujemy nieustannej pracy 
nad sobą. Mam wciąż od nowa zmieniać swoje myślenie. Bo świat niepostrzeże-
nie kwestionuje wiarę, Boga, Kościół. Sugeruje, że nie warto się wysilać. Dlatego 
na każdym etapie życia trzeba dokonywać „okresowego przeglądu” swojego 
umysłu, serca, sumienia. Okres Adwentu to czas oczekiwania, dlatego warto do-
konać rewizji życia, rewizji myślenia, a w konsekwencji życia.  

Warto zacząć od rachunku sumienia. Być może dawno nie robiliśmy solid-
nego rachunku sumienia, więc będzie okazja. Rachunek sumienia nie tylko przy-
pomina, co jest grzechem, ale pomaga nazwać każdy czyn po imieniu. Układ ra-
chunku sumienia według Dekalogu jest najczytelniejszy i utrwala w człowieku 
przekonanie, iż przykazania Boże stanowią podstawowy punkt odniesienia dla 
życia, dla wartościowania. Rachunek sumienia nie jest moralizowaniem, nie jest 
odczytywaniem wyroku, nie jest księgowaniem grzechów. Rachunek sumienia 
może być modlitwą! Każda autentyczna modlitwa zawiera moment poznawania 
siebie samego. Przed Bogiem nie muszę nikogo udawać, nikogo grać. Nie muszę 
się bać ani siebie, ani swojej przeszłości, nawet tej najbardziej pokręconej. Ojciec 
Józef Augustyn mówi, że rachunek sumienia „jest rozmową grzesznika z przeba-
czającym Ojcem o zranionej miłości”.  

Wiele mamy rachunków do zapłacenia, ale bez obaw. Akurat za ten rachu-
nek nie musimy płacić. Zapłacił już za niego Chrystus na krzyżu. „Liczymy” na-
sze grzechy nie tylko po to, by zobaczyć, że jestem prochem, ale również po to, 
by „obliczyć”, jak wielka jest miłość Boga wobec mnie, słabego grzesznika. Do-
głębne poznanie i uznanie własnej grzeszności jest łaską. Zło najpierw uszkadza 
oczy, zaślepia. Sprawia, że nie uznajemy zła za zło. Ten wyzwalający moment 
otwarcia oczu, przywrócenia wewnętrznego wzroku jest dziełem Boga. Dlatego 
przed rachunkiem sumienia trzeba prosić o łaskę poznania swoich grzechów. 
Duch Święty jest światłością sumień. On pomaga uciszyć niepokój, pokonać lęk, 
zdobyć się na odwagę zerwania ze złem i powrotu do Ojca. Warto starać się zoba-
czyć powiązanie grzechów, ich źródło, motywację. Zawsze będzie towarzyszyła 
nam pokusa „wybielania siebie”, „lizania zbyt czułego łapy swego sumienia”czy 
„przekształcania ewangelii w łagodną opowieść” (ks. Twardowski). /c.d. str. 7/ 

Adwent czasem zmiany myślenia …  Nr 12/122 
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Kiedy św. Piotr po trzykrotnej zdradzie Mistrza usłyszał pianie koguta, 
uświadomił sobie, co narobił. Zobaczył swój grzech.  Może wtedy Piotr prze-
raził się swojego grzechu? Ale chwilę potem jego wzrok skrzyżował się ze 
spojrzeniem Jezusa. To było prawdziwe wyzwolenie. Wtedy już się nie bał, 
już tylko płakał. Płakał z bólu nad sobą, ale i ze szczęścia, bo już wiedział, że 
Pan mu przebaczył. Bóg wychodzi na spotkanie. Już niedługo zawita do nas 
po raz kolejny… A czy Ty wyjdziesz naprzeciw… 

Adwent czasem zmiany myślenia …  

Ks. prof. Hieronim Chamski 

Nr 12/122 

 Kapituła II edycji Ogólnopolskiego Konkursu (dla małych firm) pt. 
LAUR EKSPERTA, złożona z profesorów Polskich Uniwersytetów, ogłosiła 
konkurs na najlepsze produkty roku wytworzone w Polsce w roku 2016. Wy-
dawnictwo HEJNAŁ wysłało swój śpiewnik pt. ABBA-OJCZE i otrzymało 
najwyższą ilość punktów: 59 na 60 możliwych w kategorii Działalność Wy-
dawnicza. Śpiewnik ten został uznany za najlepszy produkt roku 2016.  
 Drugą nagrodę: Wyróżnienie Nadzwyczajne wraz ze statuetką "Laur 
eksperta" dla najlepszej marki, przyznano Wydawnictwu HEJNAŁ. Nagrody 
zostały wręczone Podczas Gali Finałowej dnia 16 listopada 2016 roku w Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez prof. dr hab. inż. Krzyszto-
fa Witkowskiego w towarzystwie pani Prezes Zarządu Kamili Przeniosło.  

Na podstawie www.jezuici.pl przygotował ks. J. Wiśniewski 

LAUR EKSPERTA - 2016  



 

 

8 

Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 
Pewnego pięknego ranka zajączek wyszedł wcześnie ze swojej kotlinki i 

ujrzał na horyzoncie czerwone słońce podobne do ogromnej kuli ognia. Ponieważ 
był jeszcze trochę zaspany, tak ogromny blask go przeraził. „A może to ziemia 
płonie? A może to koniec świata?” .Dokładnie w tej samej chwili z drzewa spadło 
jabłko i rozległ się hałas, który zabrzmiał dla niego jak uderzenie pioruna. Tego 
już było za wiele. Natychmiast zaczął umykać co sił w nogach, wołając: 

- Na pomoc! Na pomoc! Nadszedł koniec świata! 
Po chwili wszystkie zające rzuciły się do ucieczki, pociągając za sobą inne 

zwierzęta, na które natknęły się po drodze. 
- Dokąd biegniecie? Dokąd biegniecie? – pytały jelenie, dziki, bawoły. 
- Szybko, szybko, trzeba uciekać! Ziemia się pali! To koniec świata! 
Stado przerażonych zwierząt powiększało się bez ustanku, galopując na 

zachód w poszukiwaniu schronienia przed nie wiadomo jakim zagrożeniem.  W 
tym nieokiełznanym pędzie wpadły na lwa, króla zwierząt. I lew swoim grzmią-
cym głosem zdołał wreszcie je zatrzymać: 

- Dokąd tak wszyscy pędzicie? 
- Panie, pozwól nam – wyszeptało jedno ze zwierząt. 
- Trzeba uciekać. Nadszedł koniec świata. 
- Kto tak powiedział? 
- Widzieliśmy, Panie! 
- Kto widział? 
Wtedy zajączek ośmielił się wystąpić: 
- Ja Wasza Wysokość. Wychodząc z kotlinki, zobaczyłem wielki blask i 

usłyszałem wielki huk. 
Lew uspokoił zwierzęta i powiódł je wszystkie aż do jamki zająca. Kolejne 

jabłko spadło z drzewa i zajączek podskoczył ze strachu. 
- A więc to jest ten twój koniec świata? 
I wszystkie zwierzęta zaśmiały się z całego serca. Jednakże lew je pouczył: 
- Następnym razem niech każde z was wierzy jedynie temu, co zobaczy na 

własne oczy. 
Bajka o przerażonym zającu miała swój odpowiednik w rzeczywistości. W 

październiku 1938 roku podczas  audycji radiowej będącej adaptacją książki 
science fiction H.G. Wellsa „Wojna światów” Amerykanin Orson Welles ogłosił 
lądowanie Marsjan na Ziemi. Wybuchła powszechna panika… i wielu słuchaczy 
przerażonych wiadomością opuściło swoje domy. 

Czy przydarzyło się wam kiedyś, jak zającowi w tej opowieści, że przejęli-
ście się czymś niezmiernie błahym?  Czy macie taki  odruch, kiedy opowiadają 
wam o nieprawdopodobnych zdarzeniach, żeby się zastanowić, czy to nie plotka i 
sprawdzić, czy źródło informacji jest wiarygodne, a fakty prawdziwe? 

Filozofia dla dużych i małych… Koniec świata Nr 12/122 

Wybrała z Bajek Filozoficznych.  M. Piquemala B. Kapowicka  
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Po co są Święta…   Nr 12/122 

Przygotował ks. dr J. Wiśniewski 

Forma i sposób przeżycia Świąt Bożego Narodzenia w największym 
stopniu zależy od naszej osobistej relacji z przychodzącym Chrystusem. Jeżeli 
ta relacja na co dzień jest przyjacielska, wówczas to spotkanie jest wyczekiwa-
ne. Jak świętować moment narodzenia Boga-Człowieka? 

Choć jest dopiero połowa grudnia, już dziś ktoś telewizji woła do nas 
„wesołych świąt!”. To grzeczne, ale co to znaczy i czy w ogóle coś znaczy? 
Czy tylko to, żeby było mi wygodnie i przyjemnie, żeby był ciekawy program 
telewizyjny bez powtórek filmów, żeby były rodzinne spotkania? Oczywiście 
to wszystko jest miłe, ale zasadniczo przecież chodzi o coś innego. Już samo 
określenie Boże Narodzenie wiele nam powinno mówić, a w zasadzie powinno 
mówić wszystko. Chodzi przecież o to, aby Bóg się w nas narodził, był w nas i 
był z nami. Jest taki cytat z Lwa Tołstoja, który powiedział, że tam, gdzie jest 
miłość, tam mieszka Bóg. Jeśli w atmosferze miłości przebiega spotkanie ro-
dzinne, to wierzymy, że jest tam również sam Bóg.  

Do takiego spotkania z Bogiem przygotowujemy się na drodze adwen-
towej. Przygotowujemy się przez rozważanie czytań Pisma Świętego, przeży-
wania mszy roratnich albo udział w rekolekcyjnym skupieniu. To pierwszy 
ważny krok ku świętom. Jest taka myśl mądrego rabiego Barucha, który mówi 
o fałszywej pobożności: wierzch jest z pychy, podszewka ze złości, a wszystko 
szyte nićmi smutku. Nie pozwólmy, żeby nasze święta takie były. Przygotuj-
my się na ten ważny moment, bo bez przygotowania nie przeżyjemy świąt 
właściwie. 

Bardzo łatwo przejść obok świąt, potraktować je jak czas wolny od 
codziennych zajęć. Jeden z uczniów opowiadał, że jak zapili się z ojcem w 
wieczór wigilijny, tak nie trzeźwieli przez całe święta. To uboga wersja prze-
żywania świąt, charakterystyczna dla ludzi, którzy zagubili głębsze więzi, 
więc pozostaje im oddawanie się sztucznym doznaniom. Pewnie można i tak, 
tylko czy do tego są aż potrzebne święta? 

Współczesnemu człowiekowi na drodze do wiary najmocniej zagraża: 
zobojętnienie, moda i pustkę. Możemy więc przeżyć święta nacechowane ra-
dością zewnętrzną, syte, przejmie, pełne wygód i atrakcji, ale pamiętajmy, że 
taka radość szybko mija, ulatnia się. Poszukajmy więc tego co zostaje na trwa-
łe – człowiek wierzący w czasie świątecznym pragnie dotrzeć do swojego 
wnętrza i tam spotkać się z Chrystusem. Ożywienie relacji z Nim będzie – 
mam nadzieję – promieniować w relacjach z najbliższymi. Z Chrystusem bu-
dujmy dom na skale. Sami nie potrafimy wznosić solidnych budowli. Prorok 
Izajasz przewijający się w czytaniach czasu adwentowego zauważa: albo bę-
dziemy zaproszeni do miasta potężnego, albo inaczej przeżyjemy upadek wiel-
ki. To kwestia wygrania sensu swojego życia, nad którym warto się zastano-
wić w tym niezwykłym czasie. 
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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 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą 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 12/122 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. SHEPHERD/pasterz,   2. CHRISTMAS/ Boże Naro-
dzenie, 3. SAINT/ święty,   4.NEW YEAR/Nowy Rok,  5. PRESENT/ prezent, 6. 
FIREPLACE/kominek, hasło: PRAYER/ modlitwa 

Świetlica Przystanek zaprasza dzieci w wieku od pięciu lat do Domu Ludowego 
w Rogozinie  przy ulicy Strażacka 3 w każdą sobotę  w godzinach od 1100 do 
1400 . Kontakt pod nr tel. 602 396 920 .  
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 12/122 

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 

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Roz-
poczyna się 27 listopada, a  kończy w dzień Bożego Narodzenia. W tym czasie 
nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy 
- kolor pokuty, nie śpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. W każdy ponie-
działek przez okres Adwentu w naszym kościele odprawiane są Msze św. ku 
czci Maryi, w czasie których pali się świeca roratnia. Dobre przygotowanie do 
Bożego Narodzenia to nie tylko zakupione prezenty, przyozdobiona choinka , 
ale także adwentowa spowiedzi, msze roratnie i rekolekcje. Zapraszam  

Wchodzimy w czas Adwentu. Wdzięczni Bogu zasiądziemy niedługo do Wigi-
lijnego Stołu, będziemy łamać opłatek, dzielić się Miłością i Chlebem. Zapro-
śmy Chrystusa do naszych serc i domów. Opłatek będzie można nabyć w ko-
ściele w okresie Adwentu po każdej niedzielnej mszy św. (dobrowolne ofiary 
przekażemy na budowę Domu Parafialnego). Pamiętajmy o ludziach potrzebu-
jących i możliwości pomocy im poprzez zakup świec wigilijnych – cena 5 zł.  

W listopadzie zebraliśmy w na budowę Plebani 2 540 PLN. Bóg zapłać.  

 Rekolekcje adwentowe w tym roku będą poruszały zagadnienia sakra-
mentu pokuty. Jest to wyjątkowa sytuacja, bardzo intymna i osobista. Często 
widzimy tylko swoje grzechu, gdy chcemy uzyskać Boże przebaczenie. Inna 
strona, to nasza poprawa. Popatrzmy również na sakrament pokuty, który obej-
muje wszystkie nasze obszary życia, nie tylko paciorek i Mszę św. A gdzie pra-
ca, relacja do naszych sąsiadów, kolegów i koleżanek, praca zawodowa i życie 
prywatne …. Zapraszam osoby, które chcą skorzystać z sakramentu pokuty 30 
minut przed każdą Mszą św. Niech modlitwa  osobista i wspólna podczas Mszy 
św. będzie koncentrowała się na ołtarzu liturgicznym, a nie na innych spra-
wach. Jest to okazja, aby odpowiednio i godnie przygotować się na Narodziny i 
Odwiedziny Syna Bożego w naszym domu, a przede wszystkim sercu. Zapra-
szam do udziału w Rekolekcjach. 

Jako wspólnota  parafialna pragniemy pogratulować ks. prof. H. Chamskiemu 
za otrzymane wyróżnienie. Cieszymy się, że praca Księdza została doceniona i 
ukazana innym jako wzór. Niech Dobry Bóg wynagrodzi troskę Księdza o chór 
Eklezja i dodaje nadal sił, zdrowia i Bożej łaski. 
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Nr 12/122 

Dzień     Niedziela Dzie ń  

powszedni 

Terminy 

Cz.-
Sob. 

1-3   1800 msze św.   

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny u chorych /
czwartek / 
1700 spowiedź, nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 4 II NIEDZIELA  

ADWENTU 

 930 msza św.  ODWIEDZINY ŚW. MI-

KOŁAJA  
1130 msza św.  

Po.-
Sob. 

5-10   1800 msze św.- RORATNIA /Pon . 

Nd. 11 III NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. Poświęcenie medali-
ków MB,  
1130 msza św.  

Po.-
Sob. 

11-17   1800 msze św. - RORATNIA /Pon. 

Sob. 17  ROZPOCZĘCIE  

REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 
1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 18 IV NIEDZIELA  
ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  
REKOLEKCJI 

930 msza św.   
1130 msza św. 

Po.-
Sob. 

19-23   1800 msze św.- RORATNIA /Pon . 

Sob . 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 
2400 msza św. - PASTERKA  

Nd.-
Po. 

25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   
1130 msza św.  

Wt.-Pi. 27-30  OKTAWA BO ŻEGO  
NARODZENIA 

700 msze św.  

Sob. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZO-
WEGO 

 1800 msza św.-nabo żeństwo dzi ęk-
czynne 

Czw. 22   1800 msze św.– Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego 

Medaliki z wizerunkiem Matki Bożej dla dzieci, które przystąpią 6 maja 2017 r. 
do I Komunii św. zostaną poświęcone 11 grudnia na Mszy św. o godz. 930. Za-
praszam uczniów klas III i rodziców.  


