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Pismo bezpłatne  

Alleluja 
Wesoły nam dzień dziś nastał, 

z radością w sercu króluje... 

śpiewajmy razem z dzwonami, 

wiosenne Alleluja... 

Barankiem wielkanocnym 

wełni się niebo poranne, 

pną się zielenią ku górze 

drzewa, co szumią – Hosanna... 

Chrystus zmartwychwstał dzisiaj 

i miłość z wiosną ślubuje... 

Śpiewajmy pełnią radości: 

Zmartwychwstał Pan – Alleluja. 

Chrystus zmartwychwstał dzisiaj, 

radością w sercu króluje... 

pąkowiem zielonym rozkwitła 

wiosenna pieśń – Alleluja... 

Józef Baranowski 

  Najserdeczniejsze życzenia 

rodzinnych i zdrowych,  

radosnych i wiosennych, 

 rozjaśnionych słowami  

Chrystusa „Pokój Wam”,  

   Świąt Wielkiej Nocy  

           życzy 

   ks. dr Janusz Wiśniewski  
                                                                         /proboszcz/  
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Każdy  człowiek ma wspomnienia. Wspominamy  wydarzenia, które miały 

miejsce, okresy  w naszym życiu, które już się zakończyły. Inni wspominają  też 

relikty  minionych  epok czy rzeczy,  które często  bezpowrotnie minęły.  Tylko  

czemu  właściwie służy wspominanie?  Pogrążeniu się w smutku? Zapomnieniu o 

codzienności, a może powrotowi do pięknych lat młodości? W niektórych  przy-

padkach  może tak jest. Natomiast  wspomnienia, czyli to, co było i o czym pamię-

tamy, kształtują  każdego człowieka, wyznaczają, jaki jest. Determinują  do tego, 

aby walczyć o poprawę świata,  powrót do tego minionego stanu rzeczy, w którym 

było nam najlepiej. Także wspomnienia  o naszych miejscowościach, ludziach, 

którzy kiedyś  tworzyli obecną rzeczywistość, mogą (a wręcz powinny)  być dziś 

dla nas napędem.  Bo jeżeli kiedyś było możliwe połączyć ciężką pracę z radością,  

to teraz też można to osiągnąć. Wystarczy odwołać się do tradycji, do wspomnień. 

Redakcja naszej gazetki zachęca do spisywania i publikowania na naszych ła-

mach wspomnień zarówno z czasów odległych, jak i współczesnych – tych sprzed 

kilku czy kilkunastu lat. K. Czerwiński  

W latach 1958 - 1991 kierownikiem biblioteki w Rogozinie była Barbara 

Górecka. Biblioteka posiadała czytelnię, która była dostępna w godzinach pracy 

biblioteki. Ze zbiorów, takich jak encyklopedie, słowniki, atlasy oraz z księgo-

zbioru podręcznego korzystano na miejscu. Czytelnicy korzystali również z cza-

sopism: dzienników, tygodników, miesięczników. Książki wypożyczano czytelni-

kom do domu. Biblioteka na terenie Gminy posiadała 11 punktów bibliotecznych. 

Punkty prowadzone były w szkołach  przez nauczycieli w Męczeninie, Ciółków-

ku, Białkowie, Boryszewie Nowym. Jeden z punktów bibliotecznych był w klubie 

mieszczącym  się w Kółku Rolniczym w Ślepkowie, a prowadzony był przez pra-

cownika Klubu p. Mokrzką Krystynę. Pozostałe punkty znajdowały się w innych 

wioskach gminy tj. Chomętowo, Wodzymin, Juryszewo, Stróżewko, Brochoci-

nek, Dźwierzno, a prowadzone były przez młodzież starszą i sołtysów. Książki 

były wymieniane w punktach co kwartał. Biblioteka miała nałożony limit czytel-

ników, ściśle współpracowała że szkołami, organizując spotkania autorskie dla         

   dzieci i dorosłych. Organizowane były wystawy  nowości 

   książkowych, spotkania z okazji okolicznościowych rocznic, 

    pogadanki. W Bibliotece również gościli artyści z Fil

    harmonii Narodowej z Warszawy: sala była wówczas 

    wypełniona po brzegi. Biblioteka współpracowała z 

    czytelnikami, organizując imprezy na Boże Narodzenie, 

    Noworoczne, Ostatkowe, Na Dzień Kobiet, Dzień  
    Dziecka.  

                 cd nr 05/127 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotowały: Górecka Barbara,  Zielińska Karolina 
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Chrzest PJ 2017 
    "To jest mój Syn umiłowany" 

 Kochani, 

 Ze słów dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się, że ludzie zebrani  

nad Jordanem nagle usłyszeli dziwny głos z nieba.  

"To jest mój Syn umiłowany". 

Kto to powiedział?  Do kogo to powiedział? I po co to powiedział? 

To Pan Bóg w ten sposób potwierdził misję Chrystusa na ziemi. Jezus rozpo-

czął dzisiaj swoje życie jako nasz Zbawiciel! Mesjasz! 

To znaczy kto? To znaczy TEN, który ma nam pokazać drogę i przygotować 
nas na spotkanie w niebie!  Ciekawe, jak On to zrobi? Nikt tego nie wiedział... 

do dnia, aż się to stało! Jednak górale do dziś filozofują...  i śpiewają: 
"Cy nie lepiej by Tobie było 

siedzieć sobie w niebie? 

Wsak twój Tatuś kochany 

nie wyganioł Ciebie". 

Czy wiecie, że nikt jeszcze góralom na to pytanie nie odpowiedział? Bo nikt 

tego nie wie!  

Żaden teolog! Ani żaden filozof. Bo Pan Bóg pisze historię tego świata swoją 
niewidzialną ręką. My tego pisma nie rozumiemy, choć umiemy czytać. Jeste-

śmy w lepszej sytuacji, bo dziś wiemy, co się stało od narodzin aż do śmierci 

tego Dziecięcia. Chociaż znamy FAKTY - to i tak filozofia tu nam nie pomo-

że. Tu potrzebna jest WIARA! 

Owszem, zrozumielibyśmy, gdybyśmy sami byli bogami. 

 Mamy Mu uwierzyć!  
Jego słowom i Ewangelii. 

          Kościół po raz pierwszy każe nam wstać od żłóbka i podejść pod 

krzyż...  tam, do stóp naszego Zbawcy! Ale to nie znaczy, że nasza radość z 

narodzin tego Dziecięcia ma prysnąć, jak bańka mydlana. NIE! Cieszmy się, 
bo poznaliśmy cel, dla którego to Dziecię przyszło na świat.  Od dzisiaj bę-
dziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego trzyletniej podróży po Ziemi.    

 

Będziemy słuchać Jego nauk. 

Będziemy widzieć liczne cuda, uzdrowienia... 

Dowiemy się, za jaką cenę nas odkupił, 

aż wreszcie ujrzymy Jego największy cud: 

Cud zmartwychwstania. 

Przygotował  ks. Prof. Hieronim Chamski 
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 W kwietniu 966 roku Mieszko I i jego państwo przyjęli chrzest. Niewiele 

ponad 30 lat później Bolesław Chrobry, syn Mieszka, zdobywa relikwie męczen-

nika, który staje się patronem jego państwa.  Jak do tego doszło? Poznajmy histo-

rię św. Wojciecha, czeskiego biskupa, który został jednym z trzech głównych pa-

tronów naszej ojczyzny.  

 Wojciech urodził się około 956 roku w Czechach. Pochodził z potężnego 

rodu Sławnikowiców, dawnych książąt plemiennych, który stanowił poważną 
konkurencję do tronu czeskiego dla panujących Przemyślidów. Po zdobyciu so-

lidnego wykształcenia w Magdeburgu Wojciech został biskupem Pragi, mając 

zaledwie 26 lat. Młody biskup już na starcie musiał zmagać się z niechęcią księ-
cia czeskiego Bolesława II, ale jeszcze większym problemem była dla niego wy-

raźna niechęć czeskich wiernych do respektowania zasad wiary chrześcijańskiej. 

Teoretycznie Czesi byli narodem chrześcijańskim, praktycznie na wpół pogań-
skim. Wojciech zaczął piętnować dotychczasowy tryb życia ziomków, co przy-

sporzyło mu wielu wrogów. Jego posługa biskupia stawała się coraz trudniejsza i 

w 988 roku udał się do Rzymu, by prosić papieża Jana XV o odwołanie go z bi-

skupstwa praskiego. Ojciec Święty wyraził zgodę, a Wojciech wstąpił do zakonu 

benedyktynów na Awentynie. Jednak już w 992 roku papież przywrócił go do 

godności biskupa praskiego. Konflikt między Sławnikowicami a Przemyślidami 

nabierał dopiero rozpędu. W 995 roku Bolesław II najechał i zdobył Libice, sie-

dzibę znienawidzonego rodu, mordując przy tym niemal wszystkich jego człon-

ków. Ocalało jedynie trzech braci: Sobiesław, biskup Wojciech i ksiądz Radzim. 

Wkrótce przybyli do Gniezna, gdzie schronienia udzielił im książę polski Bole-

sław Chrobry. Wojciech i Radzim zaczęli marzyć o wyprawie misyjnej do krajów 

pogańskich. Wiosną 997 roku wyruszyli głosić słowo Boże. W Gdańsku dokonali 

masowego chrztu, a następnie skierowali się w okolice Truso (dzisiejszy Elbląg). 

Tu niestety nie zdobyli sympatii pogan, przeganiani z miejsca na miejsce, aż w 

końcu zostali napadnięci. Wojciech został 

przebity włócznią (23 kwietnia), a następnie 

odcięto mu głowę i zatknięto na palu. Radzi-

ma oszczędzono i pozwolono mu wrócić do 

Gniezna. Pragnął on jak najszybciej powia-

domić polskiego księcia o tym, co zaszło. 

Bolesław wykupił ciało męczennika z rąk 

pogan i uroczyście pochował je w Gnieźnie. 

Męczeńska śmierć biskupa praskiego odbiła 

się głośnym echem w łacińskiej Europie, a 

Polska, zaledwie trzydzieści kilka lat po ofi-

cjalnej chrystianizacji, otrzymała wielkiego 

patrona i niezwykle cenne relikwie. 

 

Mariusz  Misiak 
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Filozofia dla dużych i małych... Nr 04/126 

Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 

      KTO POSIADA KOGO? 

     Sofios postanowił odwiedzić jednego ze 

    swoich dalekich kuzynów, o którym mówiono, że 

    dorobił się fortuny. Gdy dotarł na miejsce, gospo

    darz z wielką satysfakcją pokazywał mu cuda zdo

    biące jego dom i luksusowo urządzone wnętrza. 

    Kiedy jednak nadszedł czas siadania do stołu, ku

    zyn się wymówił. Nie może towarzyszyć mu przy 

    kolacji, ponieważ czekają na niego rachunki. Bę
    dzie zmuszony zadowolić się kawałkiem sera i 

    kromką chleba. 

 Nazajutrz, gdy Sofios zbierał się do odjazdu, zaproponował gospoda-

rzowi, by korzystając ze słonecznej pogody, odprowadził go kawałek. 

 - Niestety! – odparł kuzyn – Zrozum, nie mogę tak po prostu się odda-

lić. Boję się, że mnie wtedy okradną, musiałbym więc najpierw pozamykać 
wszystko na cztery spusty, a to zajęłoby bardzo dużo czasu! 

 Sofios spostrzegł wówczas, że jego krewny jest bardzo blady i nie 

przestaje połykać małych kolorowych pastylek. 

 - Dobrze by było – powiedział doń – gdybyś wziął sobie kilka dni 

wolnego. Korzystaj ze swojego bogactwa, rozerwij się, zasłużyłeś na to! 

 - Ale to nie takie proste – odparł kuzyn – Pożyczyłem mnóstwo pie-

niędzy, żeby zamontować w swojej willi te wspaniałe pancerne drzwi. Mu-

szę ciężko pracować, aby spłacić dług, i stale czuwać nad bezpieczeństwem 

wszystkiego, co posiadam. 

 - Jesteś pewny, że wszystko to posiadasz? – zapytał Sofios, uśmiecha-

jąc się – Czy nie jest raczej tak, że to twoje pieniądze, twoje bogactwo i two-

je złote naczynia posiadają ciebie? 

Wybrała z Bajek filozoficznych.   

Opowieści mędrca Sofiosa Michela Piquemala Beata Kapowicka  
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 «Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki» (Ps 136 [135], 1). 

Jezus Chrystus — wcielenie miłosierdzia Bożego — z miłości umarł na 

krzyżu i z miłości zmartwychwstał. Dlatego dziś głosimy: Jezus jest Panem! Jego 

zmartwychwstanie całkowicie wypełnia proroctwo Psalmu: miłosierdzie Boże jest 

wieczne, Jego miłość jest na zawsze, nigdy nie umiera. Możemy Mu całkowicie 

zaufać i dziękujemy Mu, bo dla nas zstąpił aż do głębi otchłani. 

W obliczu duchowych i moralnych otchłani ludzkości, w obliczu pustek, 

powstających w sercach i powodujących nienawiść i śmierć, tylko nieskończone 

miłosierdzie może dać nam zbawienie. Tylko Bóg może wypełnić swoją miłością 
te pustki, te otchłanie i nie dopuścić, byśmy się pogrążyli, pozwalając, byśmy 

nadal szli razem w kierunku ziemi wolności i życia. 

 Radosne orędzie paschalne: «Jezusa, ukrzyżowanego, nie ma tutaj; zmar-

twychwstał!» (por. Mt 28, 5-6), daje nam pocieszającą pewność, że otchłań śmier-

ci została przekroczona, a wraz z nią zostały pokonane żałoba, krzyk i trud (por. 

Ap 21, 4). Pan, który boleśnie doświadczył opuszczenia przez swoich uczniów, 

ciężaru niesprawiedliwego skazania i wstydu haniebnej śmierci, czyni nas teraz 

uczestnikami swego nieśmiertelnego życia i obdarza nas swoim spojrzeniem czu-

łości i współczucia wobec głodnych i spragnionych, obcych i więźniów, usunię-
tych na margines i odrzuconych, ofiar nadużyć i przemocy. Świat jest pełen ludzi, 

którzy cierpią na ciele i duchu, podczas gdy codzienne kroniki wypełniają wiado-

mości o brutalnych zbrodniach, do których nierzadko dochodzi w domach, oraz o 

konfliktach zbrojnych na wielką skalę, które narażają całe narody na niewypowie-

dziane cierpienia. Orężem miłości Bóg pokonał egoizm i śmierć; Jego Syn Jezus 

jest bramą miłosierdzia szeroko otwartą dla wszystkich.  

 Wraz z naszymi braćmi i siostrami, którzy są prześladowani za wiarę i z 

powodu swej wierności imieniu Chrystusa, a także w obliczu zła, które wydaje się 
brać górę w życiu wielu ludzi, posłuchajmy raz jeszcze dodających otuchy słów 

Pana: «Odwagi. Jam zwyciężył świat» (J 16, 33). Chrystus podeptał śmierć, a 

przez swoje zmartwychwstanie rzucił nowe światło na życie i nieśmiertelność (2 

Tm 1, 10). 

 Do tych, którzy w naszych społeczeństwach utracili wszelką nadzieję i 

smak życia, przygnębionych osób starszych, które w samotności czują, że ubywa 

im sił, do młodych, którym zdaje się, że nie mają przyszłości, do wszystkich kie-

ruję po raz kolejny słowa Zmartwychwstałego: «Oto czynię wszystko nowe. (...) 

pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia» (Ap 21, 5-6). Niech to napa-

wające otuchą orędzie Jezusa pomaga każdemu z nas zacząć od nowa z większą 
odwagą i nadzieją budowanie dróg pojednania z Bogiem i z braćmi. Jakże bardzo 

tego potrzebujemy! 

Papież Franciszek 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 
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Słowo wierzę określa zasadniczy kierunek moich wyborów i spełniają-
cych się wydarzeń, a więc zasadę porządkującą całe moje postępowanie. Dzie-

je Apostolskie, opowiadające o pierwszych wierzących w Chrystusa, często 

mówią o tym, że przez swoją decyzję wiary weszli oni na nową „drogę". To  

określenie podkreśla, że wiara wyraża się w pewnym stylu życia. Jest to nie-

wątpliwie bardzo trudny aspekt wiary chrześcijańskiej, ponieważ dotyczy co-

dzienności, podstawowych wyborów i decyzji, nastawień i dążeń. Wiara do-

maga się „przełożenia" na adekwatne do niej działanie, czyli na czyny, które 

pozwalałyby rozpoznawać, że wierzący idzie nową drogą. Ten aspekt wiary 

domaga się zaangażowania, które miałoby odniesienia kościelne i społeczne. 

W tej perspektywie wierzyć oznacza włączyć się efektywnie w budowanie Ko-

ścioła, w jego rozwój i w jego nieustanną odnowę. Kościół podpowiada nam, 

jak mamy dorastać do wiary w zmieniających się czasach i jak podejmować 
wyzwania, które wywołuje sytuacja duchowa świata. Wierzyć oznacza także 

budować życie społeczne i wspólnotę polityczną w oparciu o zasady wynikają-
ce z Ewangelii. Musi być podejmowany niełatwy wysiłek kształtowania rozle-

głych przestrzeni społecznych, kulturowych i politycznych w oparciu o jej za-

sady, wśród których pierwszą jest zasada „większej sprawiedliwości".  

Niejednokrotnie wierzący staje wobec wyzwania postawienia wszyst-

kiego na jednej szali, pójścia pod prąd, wbrew utartym schematom, zmierzenia 

się ze złośliwymi opiniami czy naciskami konformizmu. To są konkretne pró-

by wiary zapowiedziane przez Chrystusa. Pozostaje nam wtedy do dyspozycji 

odwaga, wyrażająca się w cierpliwości, która jest pierwszym przymiotem mi-

łości. Może się także zdarzyć, że wiara pociągnie za sobą potrzebę oddania 

życia - męczeństwo jest najwyższą formą upodobnienia się do Chrystusa 

ukrzyżowanego. Aby jeszcze wyraźniej i formująco wiara wpływała na moje 

życie, zachodzi potrzeba coraz głębszego poznawania treści, które się na nią 
składają, przede wszystkim tych, które usiłują ułomnie, ale w sposób niezastą-
piony opisać Tego, w którego wierzymy. Wiara jest aktem rozumu, dlatego też 
domaga się ciągłego dopełniania wpisanej w jej naturę racjonalności. Wierzą-
cy przynajmniej w jakimś potocznym zakresie musi być teologiem, aby pogłę-
biać swoją wiarę i bronić jej, gdyż zachodzi taka potrzeba. 

Wiara zmierza ostatecznie do przekroczenia granic tego świata, czyli 

do wejścia w sferę życia Bożego w wieczności. Spełnieniem wiary jest zba-

wienie. Wiara urzeczywistniania się w świecie, posiada niewątpliwe cele i od-

niesienia światowe, ma jednak cel ostateczny, którym jest absolutna przyszłość 
w Bogu, która objawi się w czasie ostatecznym. O tę przyszłość chodzi mi w 

mojej wierze i na niej mi tak naprawdę ostatecznie zależy. 

Wyznanie Apostolskie /cz.2/ 

Ks. J. Wiśniewski na podstawie Katechizmu wiary 
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 Drodzy rodacy! Ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem, ziemię z 

której wezwał mnie Bóg niezbadanym wyrokiem swej opatrzności na Stolicę Pio-

trową w Rzymie, ziemię do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym – mówił Jan 

Paweł II po przylocie na lotnisko Okęcie w Warszawie.  

2 czerwca 1979 rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.  
Przyjazd Ojca św. do Polski był wydarzeniem historycznym. Po raz pierwszy 

nasz kraj odwiedził papież i to papież – Polak.  Pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła 

II do Polski relacjonowała Rozgłośnia Polska Radia Wolnej Europy.   

– Dzień 2 czerwca 1979 będzie zapisany w historii narodu polskiego jako dzień 
niezwykły – mówił Andrzej Krzeczunowicz.  

 Pielgrzymka Jana Pawła II wiodła do trzech sanktuariów narodowych: gro-

bowca św. Wojciecha w Gnieźnie, cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasnej 

Górze w Częstochowie i do grobu św. Stanisława w Krakowie. ”Ojciec św. chce 

przejść się po milowych kamieniach naszych dziejów” – napisali polscy biskupi 

w liście powitalnym. 

 Od momentu wyjazdu kardynała Karola Wojtyły do Watykanu upłynęło 

227 dni. Teraz powracał już w innej roli. Jan Paweł II przyleciał do Polski samo-

lotem Boeing 727, towarzyszyło mu 70 osób. Po wyjściu na płytę lotniska, Ojciec 

św. ukląkł i ucałował ojczystą ziemię. Na lotnisku Okęcie powitał papieża Przew. 

Rady Państwa, prof. Henryk Jabłoński: – Zdaję sobie sprawę z tej uroczystej 

chwili i jej znaczenia – powiedział. – Przybywa oto do ziemi ojczystej syn narodu 

polskiego, sprawujący najbardziej zaszczytną służbę jaką kiedykolwiek w dzie-

jach przyszło pełnić Polakowi w Kościele rzymsko-katolickim. 

Pogoda tego dnia była przepiękna. Ojca św. na trasie przejazdu witały ty-

siące ludzi. – Ludzie płakali, zakonnice śpiewały, chorych na noszach podnoszo-

no nad głowami, żeby dojrzeli postać Jana Pawła II – relacjonował wysłannik 

RWE, Tadeusz Olsztyński (Tadeusz Nowakowski). – Dziękuję Wam, że temu 

Polakowi, który przybywa dziś z ziemi włoskiej do Polski towarzyszy na progu 

jego pielgrzymki po Polsce ta melodia i ten tekst, 

w którym stale dochodziła i dochodzi do głosu nie-

strudzona wola życia narodu: ”Póki my żyjemy!” – 

mówił papież, odnosząc się do słów polskiego 

hymnu. – Pragnę, aby mój pobyt w Polsce przysłu-

żył się również tej niestrudzonej woli życia moich 

rodaków na ziemi, która jest naszą wspólną matką i 
Ojczyzną. Oby służył dobru wszystkich Polaków, 

wszystkich polskich rodzin, narodu i państwa. 

Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Czę-
stochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wa-

dowice, Oświęcim, Nowy Targ i ponownie Kra-

ków. /ciąg dalszy s. 9/ 

 Nr 04/126 Jan Paweł II w Polsce, rok 1979 /II część/ 
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 04/126 

1              T         

2               F       L 

3         O             
  

4       I     H           

5           E             

6       S               
  

1. Czterdziestodniowy okres od środy popielcowej do Wielkiej Soboty (L) 

2. Roślina ozdobna o żółtych kwiatach. (D)          

3. Symbol męki Chrystusa. (C)             

4.Wskrzeszenie lub odnowienie .(R)           

5. W nim święconka. (B)               

6. Pora roku między zimą a latem.(S)           
A. Jezierska 

Wszędzie witały go tłumy wiernych. Słynne słowa, które padły podczas mszy na 

ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie, stały się wezwaniem do walki z 

komunizmem: "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, pa-

pież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesła-

nia, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 

Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!".  

2 czerwca 1979, Warszawa – pierwszy dzień pielgrzymki 

W sobotę, samolot z Janem Pawłem II startuje z Rzymu i bierze kurs na Warsza-

wę. Po drodze zatacza duże koło nad Krakowem i o godz. 10.07 ląduje w stoli-

cy. We wszystkich kościołach w Polsce uderzają dzwony. Jan Paweł II na znak 

powitania klęka i całuje ziemię. W imieniu władz państwowych wita papieża 

Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa PRL, a w imieniu Episkopatu 

– Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Z lotniska papież jedzie odkrytym 

samochodem – specjalnie do tego przygotowanym białym starem do katedry św. 

Jana Chrzciciela. O godz. 16 przybywa na Plac Zwycięstwa – miejsce pierwszej 

mszy świętej odprawionej przez Jana Pawła II. W homilii padają słowa, na które 

tłum wiernych reaguje piętnastominutową owacją:  - "Chrystusa nie można wy-

łączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi". Ojciec Święty 

kończy słowami: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 

oblicze ziemi!... Tej ziemi!". /ciąg dalszy w następnym numerze/ 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 04/126 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. LENT/WIELKI POST,   2. DAFFODIL/ ŻONKIL, 3. CR-

OSS/ KRZYŻ,   4.REBIRTH/ODRODZENIE,  5. BASKET/ KOSZ, 6. SPRING/

WIOSNA, hasło: EASTER/WIELKANOC 

Rysunki do gazetki wykonała Małgosia Jankowska, lat 12. Dziękujemy  

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 

Zapraszamy na kursy językowe do świetlicy. W poniedziałek i środę - jez. an-

gielski, a we wtorek i czwartek - jęz. niemiecki.  
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 04/126 

Ks. 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 

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

Katarzyny i Michała Olkuskich o przekazanie 1% swojego podatku na leczenie 

i terapię syna Piotrka. Piotruś od 2013 r. choruje na autyzm. Zebrane środki w 

dużym stopniu ułatwią zapewnienie synkowi celowej terapii oraz odpowiednie-

go leczenia.  Więcej informacji na stronie internetowej parafii.  

Szanowni Parafianie pragnę serdecznie podziękować za przekazanie za rok 

2015 na rzecz naszej parafii 1% od podatku. Zachęcam  do przekazywania z 

rozliczenia za 2016 r. W kościele znajdują się ulotki, a na stronie internetowej 

parafii podane są informacje potrzebne do wypełnienia PIT-u. Dziękuję Fun-

dacji Orlen „Dar Serca” za umożliwienie skorzystania z konta Fundacji. Pro-

szę 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.  

W Wielki Piątek i Sobotę świątynia będzie otwarta do 2000.  

W Wielką Sobotę od 1300 - błogosławieństwo święconki (co godzina). Pod-

czas wizyty w świątyni zatrzymajmy się na chwilę przy Grobie Pana Jezusa. 

Ofiarujmy Dobremu Bogu chwile ciszy, modlitwy…. 

W sposób szczególny zapraszam  do udziału w Liturgii Triduum Paschalne-

go: asystę liturgiczną, chór parafialny, Kółko Żywego Różańca, lektorów, dzie-

ci komunijne, kandydatów do bierzmowania, ministrantów, OSP z Rogozina i 

lokalne rycerstwo .  

Rekolekcje Wielkopostne w dniach 7 - 9 kwietnia br. przeprowadzi ks. pra-

łat prof. dr hab. Henryk Seweryniak. Serdecznie zapraszam do udziału. Trady-

cyjnie 30 minut przed każdym  nabożeństwem księża będą w konfesjonale. 

Skorzystajmy z Bożego Miłosierdzia podczas sakramentu pokuty.  

W III niedziele miesiąca marca na cele budowlane zebraliśmy 2094 PLN. Ser-

deczne Bóg zapłać 
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Nr 04/126 

  

Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Sob. 1   1800 Msza św.  

Nd. 2 V NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU  

   930  Msza św.  

1130  Msza św.  

Po.-Cz. 3-6    1800 Msze św.  

Pi. 7  REKOLEKCJE  

WIELKOPOSTNE 

/I PIĄTEK MIESIĄCA/ 

  800 Msza -  SP. ROGOZINO 

1700 SPOWIEDŹ 

1800 Msza św., DROGA KRZYŻOWA 

Sob. 8  REKOLEKCJE  
WIELKOPOSTNE 

1000 Msza św. 

1600 Msza św. dla dzieci 

1800 Msza św.  

Nd. 9 NIEDZIELA 
PALMOWA  

REKOLEKCJE  
WIELKOPOSTNE 

  930  Msza św.   

1115 Gorzkie Żale, Msza św.  

Po.-Śr. 10-16   1800 Msze św. 

Czw. 13  WIELKI CZWARTEK 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Pi. 14  WIELKI PIĄTEK 1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 LITURGIA MĘKI I ŚMIERCI 
PAŃSKIEJ  

Sob. 15  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIGILII PASCHAL-
NEJ 

Nd. 16 NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

 600  REZUREKCJA  

1115 Msza św.  

Po. 17  PONIEDZIAŁEK  

WIELKANOCNY 

  930  Msza św.   

1130 Msza św.  

Wt.–Pi. 18-21   1800 Msze św.  

Nd. 23 NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO  

    930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Pon. 24  UROCZYSTOŚĆ  

ŚW. WOJCIECHA 

1800 Msza św.  

Po.-So. 25-29   1800 Msze św.  

Nd. 30 III NIEDZIELA 

WIELKANOCY 

   930 Msza św. 

1130 Msza św.  

Sob. 22  NABOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

1800 Msza św. i nabożeństwo 


