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Nadziei – by nie opuszczała, 

radości – by rozweselała, 

miłości – by obrodziła, 

dobroci – by zawsze była  

…Pan Jezus rodzi się  w nas, gdy żałujemy za grzechy,  

chcemy żyć wiernością naszemu powołaniu,  

widzimy w cierpieniu nie nieszczęście,  

ale próbę wierności Bogu.  

Pan Bóg stworzył nas nie tylko na święta,  

ale na każdy powszedni dzień.  

Niezwykły Pan Bóg, czasem tak mały,  

że można Go zawiązać w chustę  

i uciec razem przez granicę do Egiptu.  

Można się dziwić Panem Bogiem, bo od zdziwienia  Nim, światem,  

naszym życiem zaczyna się wiara każdego z nas.  

…...tam, gdzie zaczyna się wiara, rodzi się nadzieja, radość, miłość ….. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę  

Szanownym Gościom i Parafianom  
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Nr 01/123 

cd z nr 12/122 

Życie codzienne rodziny ziemiańskiej na Mazowszu Płockim toczyło się 
według pewnego rytmu:  w lecie śniadanie o  godzinie 8.30 było obowiązkowe 

dla wszystkich, o godzinie 12.30 podawano obiad, o 16 00 podwieczorek, a kola-

cję o 20.00 . Zimą zamiast podwieczorku kolacja była o 18.30 , przy czym dzieci  

otrzymywały od babci słodycze. W letnie dni lubiano przesiadywać na werandzie 

dworu. Latem goście przybywający  byli przyjmowani na werandzie, częstowani 

owocami,  chłodnymi napojami z lodem, herbatą lub kawą.  Przyjęcia odbywały 

się w jadalni. Goście przybywający do dworu przestrzegali niepisanego  zwyczaju 

podjeżdżania przed ganek powoli, aby  gospodarze mogli przygotować się na ich 

przybycie .  

  Ziemianie płoccy w większości podporządkowywali swoje życie pracy na 

roli. Zwyczajny dzień życia ziemianina był zazwyczaj dosyć pracowity i zajmo-

wało go pilnowanie spraw majątku. Ziemianki zajmowały się domem, doglądały 

dzieci i służby, a także pełniły  funkcje społeczne. Pilnowały też pór posiłków i  

doglądały ich przygotowywania.  

Ziemianie jadali zazwyczaj lepiej od innych mieszkańców  wsi, ich dieta 

zawierała więcej wartościowych  dla organizmu składników, a posiłki traktowali 

z  należytym rytuałem . Na co dzień nie były wyszukane, jadano często zacierki 

na  mleku, biały ser, chleb, jaja, jarzyny, kartofle  i kluski. W lecie sporo było 

owoców, a w zimie  konfitur i jabłek.  

Ucztowano w święta.  "Od święta zwłaszcza na Wielkanoc, kiedy pierwsze-

go dnia tradycyjnie zjeżdżała się bliska i dalsza rodzina - stół był wspaniały”. 

Dwa razy  do roku bito wieprza, z którego mięso, przede  wszystkim wędliny, 

jadło się miesiącami. Na pierwszy ogień szły kaszanki, następnie salcesony, wę-
dzone kiełbasy, na końcu szynki (...) Dla ciast tradycyjną porą była zima. Strucle 

na Boże Narodzenie, faworki w karnawale, baby i mazurki na  Wielkanoc.  

W lecie jadano lody, z reguły w dwóch  gatunkach: śmietankowe i cytryno-

we"  . O  godzinie 18 podawano podwieczorek składający się z własnej roboty 

ciast, owoców i likierów, a około 22 kolację, na którą składały się  wędliny domo-

wej roboty, pieczone kaczki, indyki, perliczki, dziczyzna, wszystko zaprawiane  

alkoholem, przy czym nikt się nie upijał. Po kolacji grano w brydża, mężczyźni 

wymieniali uwagi na temat rolnictwa, przechadzając się po majątku.  

W jadalni zasiadano do stołu wypełnionego półmiskami  z wędlinami, ryba-

mi, przystawkami, marynatami. Zupę stawiano w wazach, a gorące dania poda-

wała służąca w białym fartuszku i czepku w kształcie korony. Pito niewiele alko-

holu, panie z reguły nie  piły wódki. W przerwach między potrawami wygłaszano 

wierszowane toasty i rozmawiano.   

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii ... 

 

Ziemianie zazwyczaj zawierali związek małżeński w obrębie swojej war-

stwy. Czynnikiem  nie była miłość, raczej status majątkowy przyszłego partne-

ra, a o zawarciu małżeństwa decydowali rodzice. Brak posagu u synowych nie 

był problemem, jeśli panna pozytywne cechy przyszłej żony i matki oraz jeżeli 

pochodziła z dobrej rodziny. Jednocześnie dla córek szukano kandydatów z 

odpowiednim zapleczem finansowym.  

Ulubione rozrywki ziemiańskie tego okresu to niewątpliwie oprócz wizyt, 

rautów i spotkań towarzyskich gra w tenisa oraz wzbudzająca szczególną aten-

cję jazda konna.  Prawie w każdym majątku znajdowały się konie wierzchowe 

oraz kort tenisowy. Często grywano też w brydża. W zimie w nieodległym 

Dzierżanowie urządzano kuligi, w lecie namiętnie grano w tenisa. Często  też 
jeżdżono konno. Podobnie tenis i jazda konna praktykowane były w Pepłowie 

Lasockich . Nieodłącznym elementem życia dworu ziemiańskiego były polo-

wania, które stanowiły nie tylko rozrywkę. Często traktowano je jako element 

gospodarki majątku.  

Stan zwierzyny był kontrolowany, walczono też z kłusownictwem. Prowa-

dząc racjonalną gospodarkę łowicką, ziemianie oprócz zaopatrywania wła-

snych stołów sprzedawali ubite zwierzęta do restauracji i sklepów, uzyskując 

w ten sposób dodatkowe dochody. Stan taki nastąpił jednak dopiero po 1927 

roku, kiedy uregulowane zostało prawo łowieckie.  

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości traktowano polowania 

jako sposób uzupełniania  zapasów, a ilość zabitych zwierząt bywała duża. 

Jednocześnie dawały możliwość spotkania się  w ziemiańskim gronie, wymia-

ny podglądów i załatwienia interesów.  

Średniozamożne ziemiaństwo płockie nie miało też czasu na wypoczynek. 

Zajęte walką o przetrwanie gospodarstwa w trudnych czasach rzadko wyjeż-
dżało.  Zamożniejsi zaś ziemianie wypoczywali zarówno w kraju , jak i za gra-

niczą   
          cd nr 02/124 

 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 01/123 



 

 

4 

        Papież Franciszek-Powrót do życia tym co istotne 

Przygotowała na podstawie .opoka.pl Magdalena Balska 

Nr 01/123 

 W tę noc jaśnieje «światłość wielka» (por. Iz 9, 1); nad nami wszystkimi 

rozbłyska światło narodzenia Jezusa. Nasze serce już było pełne radości, oczeku-

jąc na to wydarzenie; teraz jednak uczucie to zostało spotęgowane i jest przeobfi-

te, ponieważ obietnica się wypełniła. Radość i wesele upewniają nas, że orędzie 

zawarte w tajemnicy tej nocy pochodzi naprawdę od Boga. Nie ma miejsca na 

wątpliwość. Nie ma miejsca na obojętność, panującą w sercach ludzi, którzy nie 

są w stanie kochać, bo boją się coś stracić. Przepędzony zostaje wszelki smutek, 

ponieważ Dzieciątko Jezus jest prawdziwym pocieszycielem serca. 

Dziś Syn Boży się narodził: wszystko się zmienia. Zbawiciel świata przy-

chodzi, by dzielić z nami naszą ludzką naturę, nie jesteśmy już samotni i opusz-

czeni. Dziewica daje nam swego Syna jako początek nowego życia. Światłość 
prawdziwa rozjaśnia nasze życie, często zamknięte w cieniu grzechu. Dzisiaj od-

krywamy na nowo, kim jesteśmy! W tę noc zostaje nam ukazana droga, którą 
trzeba przemierzyć, aby osiągnąć cel. Teraz winny ustać wszelki lęk i przeraże-

nie, ponieważ światło wskazuje nam drogę do Betlejem. Nie możemy pozostawać 
bezczynni. Nie godzi się nam stać w miejscu. Musimy iść i zobaczyć naszego 

Zbawiciela złożonego w żłobie. Oto powód do radości i wesela: to Dziecię «dla 

nas się narodziło», «zostało nam dane», jak głosi Izajasz (por. 9, 5).  

 Kiedy zatem słyszymy o narodzinach Chrystusa, pozostańmy w milczeniu 

i pozwólmy, aby to Dzieciątko przemawiało. Wyryjmy w naszym sercu Jego sło-

wa. Jeśli weźmiemy to Dzieciątko w nasze ramiona i pozwolimy, aby nas objęło, 

to wniesie Ono w serce pokój, który nigdy się nie skończy. To Dzieciątko uczy 

nas, co jest naprawdę istotne w naszym życiu. Rodzi się w ubóstwie świata. Znaj-

duje schronienie i ostoję w stajni i zostaje złożone w żłobie dla zwierząt. Jednak z 

tej nicości wyłania się światło chwały Bożej. Stąd dla ludzi prostego serca zaczy-

na się droga prawdziwego wyzwolenia i odkupienia wiecznego. Od tego Dzieciąt-
ka, na którego obliczu wyryte są rysy dobroci, miłosierdzia i miłości Boga Ojca, 

płynie dla nas wszystkich, Jego uczniów, jak uczy apostoł Paweł, zobowiązanie, 

abyśmy «wyrzekli się bezbożności» i bogactw świata, byśmy żyli «rozumnie i 

sprawiedliwie, i pobożnie» (Tt 2, 12). 

W społeczeństwie, które często upojone jest konsumpcjonizmem i przyjem-

nościami, obfitością i luksusem, pozorami i narcyzmem, On wzywa nas do posta-

wy wstrzemięźliwej, to znaczy prostej, zrównoważonej, prostolinijnej, zdolnej do 

zrozumienia tego, co istotne, i życia tym. W świecie, który zbyt często jest suro-

wy wobec grzesznika, a łagodny wobec grzechu, trzeba pielęgnować silne poczu-

cie sprawiedliwości, poznawać i wypełniać wolę Boga. W kulturze obojętności, 

która nierzadko staje się ostatecznie bezlitosna, niech styl naszego życia cechuje 

w pełni litość, empatia, współczucie, miłosierdzie, czerpane codziennie ze studni 

modlitwy. 
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Uczymy się języków - angielski Nr 01/123 

Moment przyjścia na świat Chrystusa Pana dał początek obliczaniu lat 

według ery chrześcijańskiej, zwanej też „naszą erą". System ten wprowadził w 

roku 525 kanonista i chronograf rzymski Dionizy Mały. Problem tkwi w tym, że 

w rzeczywistości nie wiemy dokładnie, kiedy urodził się Jezus Chrystus. Datę tę 
próbował ustalić wspomniany już Dionizy, jednakże jego obliczenia wskazujące 

na rok 754 od założenia Rzymu (według kalendarza rzymskiego), jako datę naro-

dzin Chrystusa. Dionizy pomylił się, jak sądzono do niedawna, o 4 lata. W rze-

czywistości pomyłka okazała się być większa. 

Pomoc w dokładniejszym ustaleniu tej daty stanowi wzmianka z Mt 2,1, 

mówiąca o narodzinach Chrystusa za czasów Heroda Wielkiego. Herod umarł w 

ostatnich dniach marca lub na początku kwietnia w 4 roku p.n.e, Zatem uwzględ-

niając czas potrzebny na wydarzenia opisane przez św. Mateusza, a więc pokłon 

magów, rzeź niewiniątek, ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu i jej tam pobyt, co 

działo się jeszcze za życia Heroda, należy przyjąć, że Jezus Chrystus urodził się 
na kilka lat przez jego śmiercią, zatem przez rokiem 4. p.n.e. Niezwykle pomocną 
w ustaleniu przybliżonej daty narodzin Chrystusa jest wzmianka zamieszczona 

przez św. Łukasza w jego przekazie ewangelicznym (Łk 2,1-2). Ewangelista pi-

sze, że rzecz działa się za panowania cezara Augusta Oktawiana (władał cesar-

stwem w latach 31 p.n.e. - 14 n.e.) podczas zarządzonego przez niego spisu lud-

ności, wówczas "gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz". /c.d. s. 9/ 

1    W     H     

2         P       

3 G               

4           E     

5   A             

1. Świąteczne, urodzinowe i okolicznościowe. (W) 

2. Ryba słodkowodna na stole wigilijnym . (C) 

3. Podarunek. (G) 

4. Pojazd Św. Mikołaja .(S) 

5. Bożonarodzeniowa pieśń religijna. (C) 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Kiedy narodził się Jezus…. 
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„Jeśli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, 

aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym „ 

„Orędzie to kieruję do każdego człowieka, do człowieka w jego człowie-

czeństwie. Boże Narodzenie jest  człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden z miliar-

dów ludzi, którzy się rodzili, rodzą się i będą się rodzili na ziemi. Człowiek, ele-

ment składowy . Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat w okresie spisu lud-

ności, kiedy cesarz rzymski chciał wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Czło-

wiek przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości, jeden wśród miliardów. 

I równocześnie jeden, jedyny, niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obcho-

dzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy 

człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, 

ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, 

zwykłe ludzkie możliwości nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł 

się , istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny, wówczas to wszystko zapew-

nia mu Bóg Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowta-

rzalny , jest kimś odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powo-

łanym  i nazwanym własnym imieniem” 

(Watykan, 25 grudnia 1978 roku) 

Nowi ludzie łowią, łowią nowych ludzi, 

Tak było na początku, 

Nowi ludzie, Apostołowie łowili najpierw ryby, 

Potem zostawili ryby i poszli szukać ludzi. 

I znajdowali ludzi, i doprowadzali ich do Chrystusa. 

I dziś tak samo trzeba. 

I zawsze tak samo trzeba. 

I trzeba będzie szukać ludzi, nowych ludzi i doprowadzać ich do Chrystusa 

To jest właśnie ten łów. 

Piękna bardzo przenośnia. 

I ta „Barka” jest ładna: 

Śpiewają ją na całym świecie,  

W różnych językach,  słyszałem. 

 

Św. Jan Paweł II 

Św. Jan Paweł II: „Boże Narodzenie jest świętem 

człowieka” 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „A.M.Trojanowska 

Nr 01/123 
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„ Po co to Narodzenie? Co Boże robisz każdego roku w tej miejscowości, pa-

rafii, rodzinie, wspólnocie zakonnej? Przecież przed Tobą tyle zamkniętych , 

są a nich tylko świerki przeplatane wstążkami. Co myślisz widząc, przez okna 

gipsowe figurki, bombki, czasami słomę, opłatek i ...pustkę SERCA? Czasem 

trzeba czasu, aby zrozumień, by poczuć Twoją obecność, Ciebie, który cze-

kasz.” 

 

Co jeszcze widzimy w ten „Dzień Narodzenia”? Zapalone świecie, krzą-
tające się osoby przygotowujące wigilijną wieczerzę, Dzieci, Małżonków, 

Krewnych, którzy  sobie życzenia, częstują się smakowitymi potrawami, po-

dziwiają choinki. 

Ale… to Święto Bożego Narodzenia jest pełne radości i szczęścia wte-

dy, gdy odbywa się w moim sercu, w sercu bliskich gdy przyjmę komunię 
przez przyjęcie bliźniego, czynienie miłości. 

W Boże Narodzenie Pan Jezus mówi: „ Przychodzę w nagim ciele nie-

mowlęcia, z płaczem, w bezsilności, łaknący ramion drugiego człowieka, bez-

bronny do ciebie podobny”. Mówi dalej: „Szukam Zacheuszów, zabłąkanych 

owiec, marnotrawnych synów, cudzołożnych kobiet, tych którzy się źle mają. 
Czekam na krok powrotu, na splecione dłonie, na łzy przebaczenia, i chęć za-

pomnienia, na miłość bez stawiania warunków. Kocham pogardzanych ramio-

nami Boga, stojących tyłem do drogi wolności, lekceważących prawdę o 

wieczności, zobojętniałych, kocham cierpiące dusze i rzucających w Mą twarz 

obelgami.” 

Jezus nieustannie rodzi się by nas zbawić. Dlatego radujmy się! Raduj-

my się, bo dziś narodził się Ten, co stworzył świat, który czuwa nad nami i 

ciągle uczy nas kochać. 
Czego jeszcze chcemy od Pana? 

Czy to nie wystarczy, ż nas kocha,  

że narodził się dla nas, że dla nas umarł, 

Że Zmartwychwstał dla nas? 

Dziękujemy Ci! 

Kochamy Cię ! 
Ufamy Tobie !] 

Jezu, niech Twoje Narodziny połączą 
Wszystkich ludzi, niech wszyscy chwalą 
Ciebie, Twoje przyjście. 

Można by postawić Panu Bogu pytanie: 

Przygotowała na podstawie  publikacji Adama Fułek      

A.M.Trojanowska 

Nr 01/123 



 

 

8 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  

Dlaczego śpiewamy kolędy?  

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 
 

ks. Jan Twardowski 

 

Blisko, bliżej, najbliżej 

  

Czy wiesz, że Pan Jezus jest blisko Ciebie? 

 Kto jest zawsze blisko nas? 

 Pewnie mamusia, bo budzi dziecko na dzień dobry, kładzie spać i całuje na 

dobranoc. Czasem razem z dzieckiem mówi pacierz. Wtedy jest blisko, bliżej, 

najbliżej. 

 Czasem tatuś jest blisko, nawet jak pracuje w biurze i nie ma go w domu, 

to myśli o dziecku. Pewien tatuś był w Kanadzie, ale stale myślał o swoim synku i 

telefonował do niego. Jak chłopiec trzymał słuchawkę przy prawym uchu, to tatuś 
był w prawym uchu, a jak przy lewym -  tatuś był w lewym. Był bliziutko. 

 Pewnie i babcia jest blisko. Babcia ma chore nogi, trudno jej chodzić i opo-

wiada, jak to było dawniej, kiedy nie było telewizora, radia, flamastrów, kiedy 

pióro ze stalówką kładło się do butelki z atramentem. 

 Czasem pies jest blisko. Budzi dziewczynkę, łapie ją za nogę. 
 W przedszkolu blisko są inne dzieci: Antek, Stefek, Zosia z kolczykiem w 

jednym uchu. 

 Ale kto jest najbliżej? Pan Jezus. 

 Pewien chłopiec powiedział mi: 

 - Ja wcale nie widzę Pana Jezusa! Nie widzę ani w poniedziałek, ani w nie-

dzielę, ani na wycieczce, ani na święta Bożego Narodzenia. 

 Odpowiedziałem mu: 

 - Czy widzisz powietrze? Powietrze jest przy każdym z nas, a nie widać go. 

Gdyby nie było powietrza, wszyscy by się podusili. Pan Jezus jest tak niewidzial-

ny jak powietrze. Wszystko to, co dobrego mamy zrobić, On sam nam podpowia-

da, bo jest najbliżej nas. 

Filozofia dla dużych i małych... Nr 01/123 

Wybrała z  literatury  ks. Jana Twardowskiego Beata  Kapowicka 
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  Nr 01/123 

Ks. Tadeusz Kasabuła 

/ciąg dalszy ze str. 5/ Mowa tu o Publiuszu Sulpicjuszu Kwiryniuszu pełnią-
cym od 12 roku p.n.e. urząd konsula odpowiedzialnego za politykę rzymską na 

Bliskim Wschodzie, a od 6 roku n.e. sprawującym urząd gubernatora 

(wielkorządcy) Syrii. Cesarz August w okresie swego panowania przeprowa-

dził trzy razy spis obywateli Imperium Rzymskiego (w latach 28 i 8 p.n.e. oraz 

w roku 14 n.e.). Niezależnie od spisu obywateli rzymskich odbywały się regu-

larne spisy ludności w poszczególnych prowincjach cesarstwa. Wiadomo np., 

że tego rodzaju spisy miały miejsce w Egipcie co 14 lat. Św. Łukasz (Dz 5, 

37) podaje, a historyk żydowski Józef Flawiusz to potwierdza, iż takie wyda-

rzenie miało miejsce w Palestynie w roku 6 n.e. Jeżeli zatem przyjąć, że spisy 

ludności w Palestynie, podobnie jak w sąsiednim Egipcie, odbywały się co 14 

lat, to poprzedni spis w ojczyźnie Chrystusa Pana przypadłby na rok 8-7 p.n.e., 

a więc mniej więcej w tym samym czasie, w którym Oktawian August zarzą-
dził drugi spis obywateli rzymskich. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, 

że w tym czasie Kwiryniusz nie był jeszcze wielkorządcą Syrii. Był nim nieja-

ki Sentius Saturninus i to on rozpoczął wzmiankowany spis ludności Palesty-

ny. Zdaniem Tertuliana spis ten rozpoczęty przez Sentiusza dokończył Kwiry-

niusz, św. Łukasz zaś piszący z dość odległej perspektywy czasowej przypisał 

go właśnie Kwiryniuszowi, jako postaci wówczas na Wschodzie zdecydowa-

nie bardziej znanej. Trzeba przyznać, iż hipoteza ta ma duże walory prawdo-

podobieństwa, tym bardziej, że z pomocą śpieszą tu egzegeci, sugerując, że 

fragment Łk 2,2 należałoby przetłumaczyć: "spis ten odbył się zanim Kwiry-

niusz został wielkorządcą Syrii". Uwzględniając zatem wszystkie te cenne in-

formacje, wypada przyjąć, że Chrystus Pan przyszedł na świat między 8 a 6 

rokiem p.n.e. (746-748 r. według kalendarza rzymskiego) za panowania cesa-

rza Oktawiana Augusta w czasie spisu ludności Palestyny przeprowadzonego 

przez gubernatora Syrii Sentiusza Saturninusa. 

 Według najbardziej rozpowszechnionej interpretacji chrześcijanie III 

wieku nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa celowo obrali 25 grudnia 

jako datę symboliczną, a mianowicie dzień przesilenia zimowego. Chodziło o 

to, by obchodzonemu w tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu narodzin 

boga Słońca, ustanowionemu jako święto państwowe przez cesarza Aureliana 

właśnie w końcu III wieku, przeciwstawić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa 

Chrystusa - "Słońca sprawiedliwości" (Mal 3,20), "Światłości świata" (J 8,12), 

"Światła na oświecenie pogan" (Łk 2,32). Zwolennicy innej hipotezy, opiera-

jąc się na przekazach apokryficznych Nowego Testamentu, uzasadniają wybór 

daty Bożego Narodzenia przekonaniem chrześcijan, że poczęcie Chrystusa 

Pana dokonało się 25 marca (Zwiastowanie NMP), zatem Jego narodzenie 

winno mieć miejsce w dziewięć miesięcy później, czyli 25 grudnia. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 01/123 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. WISHES/życzenia,   2. CARP/ karp, 3. GIFT/ poda-

runek,   4.SLEDGE/sanie  5. CAROL/ kolęda, hasło: WAFER/ opłatek 

Świetlica Przystanek zaprasza dzieci w wieku od pięciu lat do Domu Ludowego 

w Rogozinie  przy ulicy Strażacka 3 w każdą sobotę  w godz. od 1100 do 1400 . 

Kontakt - tel. 602 396 920 .  

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 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 01/123 

Ks. dr Janusz Wiśniewski /proboszcz/ 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji:  

Paraf ia  św. Faus tyny Apos to łki  Mi łos ierdzia  Bożego ,  

ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 

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

21 stycznia 2017 r. po raz kolejny odbędzie się w naszej świątyni Szkolno-

Parafialny Festiwal Kolęd. Zapraszam Wszystkich Parafian do „kibicowania” i 

głosowania w tzw. Nagrodzie Publiczności parafii p.w. św. Faustyny.  

Świetlica Przystanek po raz kolejny pragnie zaprosić Państwa do czynnego 

udziału w zbiórce na rzecz płockiego hospicjum p.w.  Św. Urszuli Ledóchow-

skiej. Dzieci z naszej parafii będą kolędowały na ulicach: Wiosenna, Słonecz-

na, Jaśminowa, Różana i Bukowa.  

Mali kolędownicy w Rogozinie 8 stycznia 2017 r. w godz. 1100-1300 

Po świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się wizyta duszpasterska - Kolęda. 

W 2017 r. odwiedzę najpierw Brochocinek, Stare Boryszewo, Rogozino i Stró-

żewko. Zakończyliśmy kolejny etap prac w Domu Parafialnym. 11 grudnia 

2016 r. podczas mszy św. przekazałem krótkie sprawozdanie z budowy. Ofiary  

w tym roku będę przeznaczone na budowę plebani. Serdecznie dziękuję.  

Zakończyliśmy kolejny etap budowy Domu Parafialnego. W 2016 r. zrealizo-

waliśmy następujące prace: ogrodzono plac budowy, wykonano szambo i pod-

łączono je do domu, pokryto dach blacho-dachównką, położono całą instalację 
elektryczną, alarmową i internetowo-telefoniczną w całym obiekcie wewnątrz i 

na zewnętrz obiektu, zrobiono tynki wewnętrzne w całym budynku, przywie-

ziono kilkadziesiąt  20 tonowych samochodów ziemi w celu podniesienia tere-

nu i zniwelowano cały teren wokoło plebani. Koszt wszystkich prac i materiału 

wynosi około 130 tys. PLN. Wszystkim Państwu wyrażam słowa podziękowa-

nia. Dom Parafialny to jest nasze wspólne dzieło. Bóg zapłać.  

22 stycznia 2017 r. w kościele o godz. 1600 organizujemy Wieczór Kolęd 

„Pośpiewajmy dla Małego Jezusa”. Kolędy i pastorałki wykonane przez dzieci 

z parafii powinny być miłym czasem wspólnego kolędowania i cieszenia się 
czasem Świąt. Zapraszam na Wieczór wszystkich Parafian i Gości, a szczegól-

nie naszych Dziadków i Babci. Chętnych do zagrani lub zaśpiewania proszę o 

kontakt. Zaproszenia dla szczególnych Gości są do odbioru w zakrystii.  

Z 1% od podatku dla naszej parafii przekazaliście Państwo - 8 911,90 PLN. 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele z całego serca dziękuje. Całą sumę przeznaczy-

my na zakup materiałów dla hydraulików, którzy po Świętach będą pracować 
w plebani. Dla Parafii jest to bardzo duża kwota i dziękuję za Państwa dobre 

serce i troskę o naszą parafię. Bóg zapłać.  
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Nr 01/123 

Dzień  Niedziela  Dzień  

powszedni  

Terminy  

Nd. 1 UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEJ BOŻEJ 

RODZICIELKI  
MARYI 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-
Czw. 

2-5   700 msze św.  

Pi. 6 UROCZYSTOŚĆ 

OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO 

I PIĄTEK MIESIĄCA 930 msza św.  

1130 msza św.  

Nd. 8 ŚWIĘTO CHRZTU 

PAŃSKIEGO 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pon.-Pi. 9-13   700 msze św.  

Nd. 15 II NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 16-20   700 msze św.  

Sob. 21   1800 msza św. FESTYWAL KOLĘD 

Nd. 22 III NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-Pi. 23-27   700 msze św.  

So. 28   1800 msza św.  

Nd. 29 IV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po. 30   700 msze św.  

Wt. 31  Nabożeństwo zakoń-
czenia roku kalenda-

rzowego 

1800 msze św. 

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je 

na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku. 

Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, 

przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz 

nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego. Dary Mędrców mają 
znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypły-

wającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wy-

obrażają one samego Zbawiciela. W kościołach poświęca się te dary oraz kredę 
przeznaczoną do oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech Mędrców i datą ro-

ku. /K+M+B+2017/. Modlimy się w tym dniu o wierność naszemu powołaniu, 

która ma nas doprowadzić do oglądania Boga.  

Święto Objawienia się Pańskiego poganom  


