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Gdybym spotkał Ciebie znowu pierwszy raz, 

Ale w innym sadzie, w innym lesie - 

Może by inaczej zaszumiał las 

Wydłużony mgłami na bezkresie… 

 

Może kwiatów wśród zieleni bruzd 

Jęłyby się dłonie dreszczem czynne - 

Może by upadły z niedomyślnych ust 

Jakieś  inne… 

 

Może by i słońce zniewoliło nas 

Do spłynięcia duchem w róż kaskadzie, 

Gdybym spotkał Ciebie znowu pierwszy raz, 

Ale w innym lesie, w innym sadzie... 
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cd z nr 01/123 

W okresie międzywojennym nadal 

głównym  środkiem lokomocji były konie. 

Zresztą ziemianie byli ich znawcami i pasjo-

natami. W każdym  pamiętniku można zna-

leźć ich opisy. Większość  majątków prowa-

dziło też hodowlę remontów dla  wojska. 

Ziemianie Mazowsza Płockiego raczej nie 

posiadali samochodów. Nie był to w okresie 

międzywojennym rozpowszechniony środek 

lokomocji. Pozwolić mogli sobie na niego tylko zamożni  ziemianie, ponieważ 
nawet posiadacz majątku  większego niż 200 ha nie mógł wyasygnować  kilku 

tysięcy złotych na jego zakup.   

W wielu dworach znajdowały się natomiast  radioodbiorniki. Ryszard Bac-

ciarelii wspominał,  że „radia głośnikowego jeszcze nie mieliśmy,  ale transmisję 
z uroczystości pogrzebowych Marszałka Józefa Piłsudskiego słuchałem już przez  

słuchawki”. W pokoju stołowym z  kolei stała lodówka, w której niską temperatu-

rę  utrzymywano dzięki kawałkom lodu do niej wkładanym, a przechowywanym  

od zimy w specjalnym dole  przed kuchnią na podwórku. Ważne miejsce w życiu 

codziennym ziemian  pełniły praktyki religijne, które były solidną podstawą do 

kontaktów między dworem a plebanią  i współpracy tych dwóch czynników na 

polu działalności wsi. Przywiązanie do religii i Kościoła  było przez ziemian róż-
nie rozumiane. Angażowali się oni w życie katolickie, pełniąc wiele funkcji w 

Akcji Katolickiej i propagując jej idee w  swoim miejscu zamieszkania.  

Ziemianie byli na  ogół religijni, a sojusz między dworem a plebanią miał 

często na celu zachowanie starego porządku społecznego i posiadania własności 

wobec zagrożeń, jakie niosły ze sobą nowe idee lewicowe. We dworach księża 

byli stałymi gośćmi, a stosunki między dworem a plebanią na ogół  zażyłe. Wizy-

tujący parafie biskupi również odwiedzali dwory. Ziemianie też na ogół byli opie-

kunami kościołów parafialnych, posiadali tam  swoje oddzielne ławy kolatorskie. 

Przejawia się  to często w pamiętnikach ziemiańskich. Szczególnie kobiety stały 

na straży wiary domowników  i starały się świecić w tej kwestii przykładem. Jak  

wspominał Stanisław Załuski „matka nigdy nie  opuszczała mszy, ojciec był 

mniej pobożny,  bywał w kościele na Wielkanoc i  Boże Narodzenie, aby nie stra-

cić wystawnego śniadania u proboszcza, który wtedy podejmował ziemian” . 

Większość ziemian podchodziła do spraw religijnych pragmatycznie.  Wanda Bo-

janowska Oleńska wspominała, że  praktyki religijne ograniczano do codziennego  

pacierza, cotygodniowej Mszy i wielkanocnej spowiedzi. Więcej nie wymagała 

nawet hierarchia . 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował  Krzysztof Czerwiński 
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Miłość Boga do człowieka 

Mam okazywać miłość nie tylko komuś dobremu i sympatycznemu, ale 

także temu, kto wyrządził mi przykrość, kogo nie lubię, a nawet temu, kto jest 

moim wrogiem. To także mój bliźni. Jezus powiedział, że to żadna sztuka być 
dobrym dla dobrego; potrafią to i poganie. Chrześcijanin ma być dobry także 

dla tego, kto nie jest dobry; ma kochać nawet swoich wrogów i prześladow-

ców.  

Dobremu człowiekowi łatwo jest być dobrym względem człowieka do-

brego. Jeśli rodzice kochają się nawzajem i kochają swoje dzieci, to dzieci ko-

chają swoich rodziców. Kiedy młodzi się pobierają, mają względem siebie 

nawzajem pewne oczekiwania, a jeśli w małżeństwie udaje im się te oczekiwa-

nia spełniać, to jest im łatwo okazywać sobie nawzajem życzliwość także i po 

dziesięciu, dwudziestu czy pięćdziesięciu latach wspólnego życia. Jakże uro-

czy jest uśmiech żony, która trzyma w ręku kwiatek podarowany jej przez 

małżonka w rocznicę ślubu! Jest wiele szczęśliwych małżeństw, wspaniałych 

rodzin, ale o nich się nie mówi, ich się nie pokazuje. Bo dobro nie jest medial-

ne. 

Niestety są też takie rodziny, w których wzajemne relacje ich członków 

nie są wzorcowe, w których panuje niezgoda. Najtrudniejsze są w takim gronie 

właśnie te chwile, które powinny być najwspanialsze, a więc święta, roczni-

ce... Prezenty – nawet jeśli są – nie wypełnią luki spowodowanej brakiem mi-

łości, życzliwości, zgody... Wielu ludzi nie lubi świąt – właśnie dlatego, że w 

ich rodzinie są one przeżywane nieautentycznie. Bo czyż mogą ucieszyć ży-

czenia składane bez życzliwości...? (…) Niepojęte, ale to dopiero początek. 

Nieogarniony Bóg, który wszystko stworzył i sam wszystkim kieruje – stał się 
człowiekiem, jednym z nas. Mało tego! Nie dość, że Bóg stał się człowiekiem, 

to dał się ludziom zabić. Ale i tego mało!! Zanim dał się zabić, stał się... rze-

czą. Bóg-Człowiek posunął się do tego, że stał się chlebem. 

Bo przecież chleb nie jest osobą; jest rzeczą. A Jezus zechciał, by posta-

ci chleba i wina zawierały Jego bóstwo i człowieczeństwo, Jego ciało i duszę...  
Dlaczego Jezus popełnił takie szaleństwo? Chyba właśnie dlatego, że – 

jak powiedział jeden z nieżyjących już kaznodziejów – ...oszalał. Oszalał z 

miłości. Z miłości do nas, ludzi. Chciał, aby ludzie mogli do Niego przycho-

dzić także wtedy, gdy On już będzie u Ojca, który jest w niebie. Chciał, aby 

każdy człowiek miał do Niego dostęp także po Wniebowstąpieniu – a więc 

także i dzisiaj. Pan Jezus daje się w Eucharystii każdemu człowiekowi, czeka 

na każdego i każdym się ucieszy.  

W którym momencie chleb stał się Ciałem Jezusa? Otóż nie wtedy, /c.d. 

s. 4/ 
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Miłość Boga do człowieka Nr 02/124 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. CHAPEL/kaplica,   2. GALE/ wichura, 3. EARM-

UFFS/ nauszniki,   4.BRISK/rześki,  5. FROSTBITE/ odmrożenie, 6. SHOVEL/

łopata, hasło: PARISH/ PARAFIA 

/c.d. ze s. 3/ gdy ludzie padali przed Nim na kolana i wyznawali: „Tyś jest 

Syn Boży!” (por. Mt 16,16). Nie wtedy, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, a rozentu-

zjazmowane tłumy wołały: Hosanna Synowi Dawida! (Mt 21,9). Wtedy bowiem 

byłby to dar ofiarowany za coś – za życzliwość, za uznanie, za hołdy… 

Pan Jezus daje ludziom dar Eucharystii właśnie wtedy, kiedy Jego sytuacja 

jest wprost tragiczna: Jest przy Nim tylko garstka uczniów, a naokoło zacieśnia 

się pierścień jego wrogów; zbliża się „Jego godzina” (por. J 17,1) – godzina 

straszliwej męki i haniebnej śmierci. Judasz już Go zdradził, wysoka rada żydow-

ska już zadecydowała, że zostanie On zabity, i – w porozumieniu z przedstawicie-

lami rzymskiego okupanta – już posłano do Ogrodu Oliwnego żołnierzy, by tam 

Go pochwycili... I właśnie w tym momencie, gdy wszystko sprzysięgło się prze-

ciwko Niemu, Jezus decyduje się na dokonanie tego niepojętego aktu miłości: 

ustanawia Eucharystię i wydaje się w ręce oprawców, aby odkupić ludzi, aby od-

kupić świat. 

Oto czym jest Eucharystia, w której uczestniczymy! Oto czym jest Komu-

nia Święta, którą przyjmujemy! Czy zastanawiamy się nad tą wielką prawdą? Czy 

znajdujemy czas, by adorować Boga, który pozostał z nami w Najświętszym Sa-

kramencie? 

Jako ludzie ochrzczeni powinniśmy ciągle pogłębiać swoją wiedzę o tym, 

czym jest chrześcijaństwo i na czym polega bycie chrześcijaninem. Kochająca 

matka wierzy i ufa, że jej dziecko jest niewinne, nawet jeśli zostało o coś oskarżo-

ne. Czy nie dałoby się rozszerzyć tej matczynej miłości na wszystkich ludzi i roz-

lać jej do serc wszystkich chrześcijan...? Z pewnością stać nas na taką miłość. 
Oczywiście nie idzie tu o miłość rozumianą jako uczucie. Nie każdy każdego mu-

si lubić. To się nawet nie da, bo – jak mówią – serce nie sługa. Człowieka, który 

doniósł Niemcom na mojego ojca (i okupanci rozstrzelali mojego tatę), nie mogę 
kochać taką samą miłością, jaką kocham swoją mamę. Niemniej jednak jako 

chrześcijanin kocham tego donosiciela i staram się go nie osądzać. Nie wiem 

przecież, jak był wychowany ani jakie miał motywy, żeby zrobić to, co zrobił. 

Niech sam Pan Bóg go osądzi i ukarze za zło, które popełnił. Moja miłość do nie-

go wyraża się w tym, że mu wybaczam i życzę, aby się zbawił. 

To, że mamy kochać także ludzi trudnych czy nawet złych, nie oznacza, że 

mamy pochwalać ich złe czyny. Nie mamy jednak prawa potępić człowieka. 

4 

Na podstawie książki Leon Knabit OSB, „Rekolekcje z Ojcem Leonem”, Wydawnictwo 

Benedyktynów TYNIEC 
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Uczymy się języków - angielski Nr 02/124 

Przygotowała Angelika Jezierska 

 Jan Paweł II — Karol Wojtyła to człowiek, którego biografia wygląda 

jak gotowy scenariusz do filmu o trudnej historii XX wieku — i faktycznie 

stała się przedmiotem kilku filmów (m.in. fabularnych w reżyserii Krzysztofa 

Zanussiego i Giacomo Battiato oraz animowanego "Karol, który został świę-
tym"). Urodzonemu w 1920 r. w Wadowicach, niewielkim galicyjskim mia-

steczku, nie dane było sielankowe dzieciństwo: najpierw, w wieku 9 lat, traci 

matkę, trzy lata później - starszego brata, w wieku 21 lat - ojca. Jego wado-

wickie lata nauki to także czas przyjaźni, które przetrwały do końca życia. 

Kolejny okres - krakowski, zostaje brutalnie przerwany przez II wojnę świato-

wą. Karol, student polonistyki, zafascynowany teatrem, zmuszony jest do 

ciężkiej pracy w kamieniołomach, później w zakładach chemicznych. Jednak 

właśnie ten trudny czas jest okresem niezwykłego dojrzewania duchowego, 

które prowadzi do wstąpienia do konspiracyjnego seminarium duchownego, 

uwieńczonego przyjęciem święceń kapłańskich 1 listopada 1946 r. Po święce-

niach następują studia filozoficzne w Rzymie, praca duszpasterska w Niego-

wici, następnie w par. św. Floriana w Krakowie. /c.d. s. 9/ 
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1. Zygmuntowska lub Sykstyńska (C)             

2. Gwałtowny, silny wiatr. (G)                

3. Chronią uszy przed mrozem. (E)               

4. Wypoczęty lub orzeźwiający.(B)               

5. Uszkodzenie ciała powstałe na mrozie. (F)           

6. Służy np. do odśnieżania podwórka.(S)             

Karol Wojtyła a potem Jan Paweł II 
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Miniony wiek spustoszyły dwie straszliwe wojny światowe, groziła mu 

wojna nuklearna, podczas gdy dzisiaj mamy do czynienia ze straszliwą wojną 
światową w kawałkach. Trudno dojść, czy dziś w świecie jest mniej czy więcej 

przemocy, ani też czy nowoczesne środki przekazu oraz mobilność charakteryzu-

jąca naszą epokę sprawiają, że jesteśmy bardziej świadomi przemocy, czy też bar-

dziej do niej nawykli.Ta przemoc, dokonująca się «w kawałkach», na różne spo-

soby powoduje ogromne cierpienia, których jesteśmy świadomi: wojny w róż-
nych krajach i na różnych kontynentach; terroryzm, przestępczość i nieprzewidy-

walne ataki zbrojne; nadużycia, których ofiarami padają migranci oraz ofiary han-

dlu ludźmi; dewastacja środowiska. W jakim celu? Czy przemoc pozwala osią-
gnąć trwałe i wartościowe cele? Czy wszystkim, co zyskuje, nie jest może wywo-

łanie represji i spirali śmiertelnych konfliktów, które przynoszą korzyści jedynie 

nielicznym «watażkom»? 

Przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata. Reagowanie 

przemocą na przemoc prowadzi w najlepszym wypadku do przymusowej migracji 

i ogromnego cierpienia, ponieważ znaczne zasoby przeznaczane są na cele woj-

skowe zamiast zaspokajać codzienne potrzeby ludzi młodych, rodzin w trudnej 

sytuacji, osób starszych, chorych, zdecydowanej większości mieszkańców świata.  

Jezus nauczał, że prawdziwym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą 
przemoc i pokój, jest ludzkie serce: «Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pocho-

dzą złe myśli» (Mk 7, 21). Chrystus niestrudzenie głosił bezwarunkową miłość 
Boga, który przyjmuje i przebacza, oraz nauczał swoich uczniów, by miłowali 

nieprzyjaciół (por. Mt 5, 44. Być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś oznacza tak-

że przyjąć Jego propozycję wyrzeczenia się przemocy. Jest ona — jak stwierdził 

Benedykt XVI — «realistyczna, ponieważ wynika z uznania, że na świecie jest 

zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawiedliwości, a zatem nie da się przezwy-

ciężyć tej sytuacji inaczej, jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra.» 

Powtarzam stanowczo: «Żadna religia nie jest terrorystyczna». Przemoc 

jest znieważaniem imienia Boga. «Imię Boga nigdy nie może usprawiedliwiać 
przemocy. Tylko pokój jest święty, a nie wojna!». 

Jeśli przemoc bierze początek w ludzkim sercu, to bardzo ważne jest cho-

dzenie drogą niestosowania przemocy przede wszystkim w obrębie rodziny. Ety-

ka braterstwa i pokojowego współżycia osób i narodów nie może opierać się na 

logice strachu, przemocy i zamknięcia, ale jej podstawą musi być odpowiedzial-

ność, szacunek i szczery dialog. Zatargi rozwiązujmy w sposób konstruktywny, 

bez przemocy, aby napięcia i różnice mogły tworzyć wieloraką jedność rodzącą 
nowe życie. Każde działanie w tym kierunku, nawet skromne, przyczynia się do 

budowania świata wolnego od przemocy, co stanowi pierwszy krok w kierunku 

sprawiedliwości i pokoju.      

Papież Franciszek-wyrzeczenie się przemocy 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 02/124 
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.Według tradycji Agata przyszła na świat w Katanii na Sycylii ok.. 235 

roku jako córka arystokratycznej rodziny. Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć 
w dziewictwie. Miała oznaczać  się urodą, a namiestnik rzymski Sycylii ubie-

gał się o jej rękę. Agata jednakże odrzuciła jego propozycję i dlatego została 

najpierw oddana  do domu rozpusty, gdzie jednak z Bożą pomocą ustrzegła 

swojej niewinności. Następnie poddano ją strasznym torturom, mianowicie 

rozszarpano i obcięto jej piersi. To wszystko jednakże nie odwiodło Agaty od 

wiary w Chrystusa, któremu poświęciła  swoje życie .  

Męczennice rzucono na rozpalone węgle i w ten sposób poniosła śmierć 
za wiarę w roku 251., za panowania rzymskiego cesarza Decjusza. Od razu 

chrześcijanie otoczyli jej grób wielką czcią, modląc się o wstawiennictwo 

Świętej. W rok po śmierci św. Agaty wybuchła Etna i rozpalona lawa zagraża-

ła miastu. Mieszkańcy Katanii prosili św. Agatę o pomoc i posłużyli się jej 

welonem dla powstrzymania ognistej lawy. Miasto zostało uratowane. 

W średniowieczu wzywano św. Agatę  jako patronkę chroniącą od 

ognia. Trudniący się sztuką ludwisarską (np..dzwony, lufy, posągi ,świeczniki) 

uważali ją także za swoją patronkę. Do św. Agaty zwracały się o pomoc nie-

wiasty w różnych chorobach, szczególnie zaś w bólu piersi. W dzień św. Aga-

ty błogosławiono pieczywo, sól i wodę, których ludność używała w czasie pio-

runów i pożarów. 

Obecnie w naszych kościołach 5 lutego błogosławi się chleb i wodę ku 

czci św. Agaty. W modlitwie poświęcenia przypomina się, że św. Agata jest u 

Boga szczególną orędowniczką w niebezpieczeństwie pożarów.  Prosimy, aby 

Jezus Chrystus , Chleb Żywy, który zstąpił z nieba, pobłogosławił chleb i wo-

dę za wstawiennictwem naszej Patronki.  Błagamy też, aby chleb i woda za 

wstawiennictwem św. Agaty chroniły nas i nasze domostwa, mieszkania od 

niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności. Są liczne świadectwa, że i 

w naszych czasach św. Agata przychodzi nam z pomocą i rzeczywiście chroni 

od niebezpieczeństwa pożaru, gdy do Świętej zwracamy się w modlitwie i  

poświęconego chleba i wody.  

Św. Metody z Sycylii biskup, mówił w swoim kazaniu o św. Agacie, że 

„dobroć Agaty odpowiada imieniu i samej rzeczywistości; Agata z powodu 

wspaniałych czynów szczyci się dobrym imieniem, ale i ono samo wskazuje 

na takie właśnie jej czyny. Agata samym nawet imieniem zachęca, by wszyscy 

chętnie do niej się uciekali. Swoim zaś przykładem poucza, by wszyscy ludzie 

nie zwlekając wraz z nią podążali ku prawdziwemu Dobru, którym jest sam 

Bóg” (liturgia Godzin, t III). Niech sława św. Metodego zachęci nas do naśla-

dowania  pięknego życia św. Agaty, sprawczyni wielu dobrych uczynków. 

Św. Agata - dziewica i męczennica 

Przygotowała na podstawie . opoka.pl A.M.Trojanowska 

Nr 02/124 
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 Czasem jedno dobrze zadane pytanie 

może zmienić całe życie… 

 
 To nie moja sprawa 

- Po co się martwić o innych? Czy nie lepiej 

zajmować się jedynie swoimi sprawami? 

  

Pewnego dnia wilki uznały, że świat nie 

funkcjonuje tak, jak powinien, i że to one 

mają obowiązek przywrócenia porządku. 

  

Pierwsza decyzja, jaką podjęły, była taka, że 

trzeba obcinać orłom szpony zaraz po uro-

dzeniu, ponieważ są niebezpieczne dla innych zwierząt. Wielkie stado owiec 

przyklasnęło entuzjastycznie. Orły natomiast udały się szukać pomocy u psów, 

odwiecznych wrogów wilków. Psy odpowiedziały, że to nie jest ich sprawa. Orły 

musiały się więc pogodzić z okaleczaniem swoich dzieci.  

 

 Wilki uznały następnie, że owiec jest stanowczo za dużo. Powinno się więc 

co tydzień składać im w ofierze najtłuściejsze z nich. Owce, przerażone, udały się 
szukać pomocy u psów, które jako jedyne zdolne były walczyć z wilkami. Ale 

psy znowu odpowiedziały, że to nie ich sprawa. Niech każdy sam sobie radzi na 

tym świecie! Wilki przedsięwzięły środki ostrożności. Ogłosiły, że psy straszą 
inne zwierzęta swoimi lśniącymi kłami i że 

powinny odtąd nosić kagańce. 

 

 Tym razem psy uznały, że wilki posu-

wają się za daleko. Zaczęły nawoływać do 

buntu. Ale okazało się, że mają przeciwko so-

bie wielkie stado owiec, orły i wyjącą watahę 
wilków. Zostały więc zmuszone do noszenia 

kagańców. 

 Wilki czekały na tę chwilę od pomroki 

dziejów. Gdy ich wrogowie zostali już uniesz-

kodliwieni za pomocą kagańców, łatwo mogły 

pożreć najsilniejszych z nich i królować niepo-

dzielnie nad światem zwierząt. 

Filozofia dla dużych i małych... Nr 02/124 

Wybrała z   Opowieści mędrca Sofiosa M. Piquemala  Beata Kapowicka 
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Karol Wojtyła a potem Jan Paweł II Nr 02/124 

/c.d. ze s. 5/To również czas bardzo ważnych doświadczeń duszpasterskich: 

bliskich relacji ze studentami, wspólnych spływów kajakowych i wędrówek, 

podczas których ks. Karol, zwany „wujkiem” nie przestaje nigdy być kapła-

nem. W czasie jednego z takich kajakowych spływów Wojtyła dowiaduje się o 

nominacji biskupiej. Ma wówczas dopiero 38 lat! W tym samym czasie zostaje 

wykładowcą KUL. W ciągu następnych dwudziestu lat uczestniczy w pracach 

Soboru Watykańskiego II, zostaje ordynariuszem krakowskim, w 1967 r. - 

kardynałem, a w 1978 r. zostaje wybrany na papieża, przyjmując imię Jana 

Pawła II.  

 Jako papież Jan Paweł II pozostaje wierny swojej, wypracowanej przez 

lata duchowości: jest to duchowość całkowitego powierzenia się Maryi  

„Totus Tuus”, duchowość głębokiej modlitwy - bardzo często prowadzącej do 

zatopienia się w kontemplacji, z której Papież czerpał niewyczerpane siły do 

duszpasterstwa, nauczania i niezliczonych spotkań. Ci, którzy mieli szczęście 

bezpośrednio z nim się spotkać, poświadczają, że zawsze słuchał z uwagą, był 

zorientowany w problemach ludzi, z którymi się stykał i potrafił znaleźć dla 

nich czas pośród licznych papieskich obowiązków.  

 Najbardziej widocznym aspektem działalności Jana Pawła II było jego 

nauczanie. Całość dzieł zajmuje 16 grubych tomów. Najważniejsze przesłanie 

zawarte jest w 14 encyklikach, 14 adhortacjach ponad 40 listach apostolskich 

oraz kilkuset orędziach. Jednak te, można powiedzieć „programowe”, doku-

menty, nie wyczerpują bogactwa myśli Jana Pawła II. Każda jego homilia i 

przemówienie były przygotowane i niosły treść dostosowaną do okoliczności i 

słuchaczy, a jednocześnie przekraczającą te okoliczności. W uszach Polaków 

ciągle brzmią słowa wypowiedziane do nas podczas kolejnych pielgrzymek do 

Polski, a zwłaszcza te słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obli-

cze ziemi ... tej ziemi”, które wypowiedziane w 1979 r. w sposób proroczy 

poruszyły lawinę przemian, prowadzących do wyzwolenia Polski.   

 Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagę na przełomowy charakter 

przemian społecznych i duchowych zachodzących w XX w. Już od początku 

posługi papieskiej pisał o „nowym adwencie trzeciego tysiąclecia” i zabiegał o 

to, aby człowiek w tym dramatycznym czasie przemian szukał odpowiedzi, 

zwracając się ku Chrystusowi, w Duchu Świętym i przez Maryję. W tym kon-

tekście należy rozumieć jego  m.in. Światowe Dni Młodzieży, 104 podróże 

apostolskie, niezliczone beatyfikacje i kanonizacje (również wielokrotnie prze-

kraczające statystyki poprzednich papieży) program nowej ewangelizacji, 

działalność ekumeniczna czy Wielki Jubileusz roku 2000.  

 Aby lepiej zgłębić duchowość i przesłanie Papieża Jana Pawła II zachę-
cam do zapoznania się z jego nauczaniem w kolejnych artykułach poświęco-

nych polskim pielgrzymkom.  

Ks. J. Wiśniewski na podstawie www.opoka.pl 



 

 

10  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 02/124 

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 

Dzieci ze świetlicy Przystanek zebrali w okresie Trzech Króli w Rogozinie dla 

płockiego Hospicjum 1107 PLN. Przekazali także  na misje 100 PLN. Bóg za-

płać ofiarodawcom, dzieciom i organizatorom.  
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 02/124 

Ks. dr J. Wiśniewski /proboszcz/ 

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 

Jak w poprzednim roku zwracam się do naszych Parafian w imieniu Państwa 

Katarzyny i Michała Olkuskich o przekazanie 1% swojego podatku na lecze-

nie i terapię syna Piotrka. Piotruś od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środ-

ki w dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpo-

wiedniego leczenia.  Więcej informacji na stronie internetowej parafii.  

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 

2015 na rzecz naszej parafii 1% od podatku sumy 8 911,90 PLN. Zachęcam  

do przekazywania z rozliczenia za 2016 r. W kościele znajdują się ulotki, a 

także na stronie internetowej parafii podane są informacje potrzebne do wy-

pełnienia PIT-u. Dziękuję Fundacji Orlen Dar Serca za umożliwienie skorzy-

stania z konta Fundacji. Proszę tylko dobrze wypełnić wszystkie rubryki w 

picie: numeru KRS Fundacji: 0000037031 oraz celu szczegółowego: 84. 

Wszystkie otrzymane środki będą przekazane na cele parafialne. Dziękuję za 

pomoc.  

Dnia 18 III 2017 r. /sobota/ w ramach spotkania dla dzieci przygotowujących 

się do I Komunii św. odbędzie się wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do 

Ołtarzewa k./ Warszawy. Misterium przygotowywane i wystawiane jest przez 

kleryków z Seminarium. Każdego roku gdy odgrywane jest Misterium semi-

narium staje się „małym miasteczkiem”. Dzieje się tak dlatego iż wiele tysię-
cy ludzi przyjeżdża z całej Polski właśnie na tę sztukę. Podczas wizyty w se-

minarium prócz obejrzenia samej sztuki można zwiedzić sam budynek, który 

nie jest mały i dowiedzieć się nieco o pallotynach, jak i o życiu seminaryj-

nym. Więcej informacji u p. A. Tyńskiej /katechetki/. 

 Pragnę serdecznie  podziękować naszym Parafianom za pomoc w organizacji 

VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Wieczoru Kolęd, stolarzowi R. Gralew-

skiemu, osobom dekorującym choinki i szopkę, p. Nowakowskiej za 100 ba-

bek na choinkę, chórowi parafialnemu, Służbie Liturgicznej. Dziękuję za 

życzliwość i pomoc w okresie Świąt Bożego Narodzenia.  
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Nr 02/124 

Dzień   Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr. 1   700 msza św. 

Czw. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 

1800 msza św. 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA  1500 odwiedziny u chorych PIĄTEK 

1730 spowiedź,  

1800 msza św. 

Nd. 5 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św. 

Po.-Sob. 6-11   700 msze św. 

Nd. 12 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św. 

Wt. 14  ŚW. CYRYLA I METODE-
GO, PATRONÓW  

EUROPY 

1800 msza św. 

Nd. 19 VII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130  msza św. 

Po.-Sob. 20-25   1800 msze św.  

Śr. 22  NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1800 msza św. 

Nd. 26 VIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Po-Wt. 27-28   1800 msze św.  

Święty Cyryl, właśc. Konstantyn (ur. ok. 827 w Tesalonikach, zm. 14 II 869) i 

Święty Metody, właśc. Michał (ur. ok. 815, zm. 6 IV 885). Bracia Sołuńscy, mi-

sjonarze, prowadzili w IX w. misje chrystianizacyjne. Twórcy rytu słowiańskie-

go, święci Kościoła kat. i prawosławnego nazywani apostołami Słowian i Bułga-

rii. Prowadzili misje: na Krymie, Półwyspie Arabskim, w Bułgarii, w księstwie 

Wielkomorawskim, ponieważ znali język Słowian. Wskutek trudności stawia-

nych ich działalności przez kler niemiecki, obaj bracia udali się w 868 r. do Rzy-

mu. Otrzymali zgodę pap. Hadriana II dla swej działalności i uznanie słowiań-
skiej liturgii. Konstantyn pozostał w Rzymie i umarł w 869 r. Jego dzieło konty-

nuował brat – Metody, który był arcybiskupem Sirmium, z jurysdykcją nad Mo-

rawami i Panonią. Zm. w 885 r. prawdopodobnie w Welehradzie na Morawach. 

Działalność Świętych uważana jest za wzór wolnej od partykularyzmu, wyłącz-

ności etnicznej, uprzedzeń rasowych, czy narodowej pychy działalności misyjnej 

Kościoła odwołującej się do naturalnych uczuć ludzkiego serca. Przyczynili się  
popularyzacji piśmiennictwa i kultury Słowian.  


