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                      MODLITWA DOMODLONA 
 

    Tyle w nas wiary co niemocy 

    Nadziei - ile rozczarowań 
         Pozwól nam Panie w dzień powszedni 

     Prawdziwie ludzką twarz zachować. 
 

    Tyle pokory w nas co pychy 

    Słabości tyle co i siły 

     Wskaż nam dziś Panie drogę prostą 
     Wśród tych pokrętnych i zawiłych. 

 

    Przychodzimy stąd dokąd idziemy 

    Umęczeni mniej czy też bardziej 

    I jedynie to jedno wiemy 

     Że z tej drogi się skrótów nie znajdzie. 

 

    Tyle w nas prawdy co obłudy 

    Upadków tyle ile wzlotów 

    Spraw Panie by na rejs ostatni 

     Każdy w godzinie swej był gotów. 

 

    Tyle odwagi w nas co strachu 

I      klęsk sromotnych co i zwycięstw 

      

      Wybaw nas Panie od nas samych 

    Skoro nie umie tego życie. 
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 Od sześciu lat nasza społeczność 
parafialna włącza się w akcję „Pola na-

dziei”. Celem akcji jest nie tylko zbiórka 

funduszy na rzecz podopiecznych płockie-

go hospicjum, ale także zwrócenie uwagi 

na samą ideę opieki hospicyjnej. Słowo 

„hospicjum” wywodzi się od łacińskiego 

słowa  hospitium – "gościna". Płockie ho-

spicjum pod wezwaniem Św. Urszuli Le-

dóchowskiej jest jednym z najstarszych w 

kraju. Powstało w 1987 roku z myślą opie-

ki nad cierpiącymi ludźmi w końcowym 

okresie ich życia. Obecnie znajduje się w 

nim oddział dla osób apalicznych, w stanie 

śpiączki. Pomoc świadczy się dzieciom i 

dorosłym w stanach terminalnych również 
w domu (tzw. hospicjum domowe). W ho-

spicjum pracują zespoły złożone z profesjo-

nalistów: lekarzy, pielęgniarek i wolonta-

riuszy, którzy towarzyszą chorym w drodze do kresu życia. Wrażliwi, cierpliwi, 

oddani ludzie opiekujący się chorymi odpowiadają na ich potrzeby medyczne, ale 

również takie zwyczajne, ludzkie, jak potrzeba bliskości, rozmowy, dobrej opieki.  

 Nadzieja towarzyszy każdemu człowiekowi – od pierwszych chwil jego 

życia aż po jego kres. Jest niewykrywalną siłą, która pozwala nam na pokonywa-

nie własnych słabości. Dzięki nadziei wybuchamy entuzjastycznym śmiechem i 

podnosimy się po kolejnych upadkach. Jest czymś zarazem ludzkim i niewytłu-

maczalnym, nie możemy jej ugasić ani zniszczyć, wszyscy mamy do niej prawo. 

Człowiek zdaje się ją odkrywać , uświadamiać sobie jej istnienie najczęściej wte-

dy, gdy pojawia się rozpacz – utrata nadziei. Gdy staje przed murem cierpienia, 

rozstania, niewytłumaczalnego bólu. Nadzieję można odbudować tak jak można 

pokonać rozpacz. Poetka Anna Kamieńska, przyjaciółka  ks. Jana Twardowskiego 

(której poświęcił swój najbardziej znany wiersz pt, „Śpieszmy się”) pisała o na-

dziei jako o rozpaczy, która oszalała, a Marek Hłasko powiedział: „Nie przynieść 
człowiekowi nadziei, to gorzej niż go oślepić lub zabić”.  

Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci z świetlicy „Przystanek” będą 28 

maja br. w naszej parafii wręczać mieszkańcom własnoręcznie wykonane bibuł-

kowe żonkile. Te kwiaty są symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W 

tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, 

miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską.  cd str 3  

    

           

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii... 
Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświa-

damia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, 

przemijanie – stałą metamorfozę, przypomina nam o ludziach cierpiących, 

oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego 

świata.  

W całej Polsce podczas jesiennej kampanii, w zamian za datek, wolon-

tariusze rozprowadzają żonkilowe cebulki wśród przedszkolaków, uczniów, 

pracowników instytucji , firm i osób prywatnych. Wiosną posadzone przez 

nich żonkile rozkwitają, tworząc niezliczone „Pola Nadziei”, a uczestnicy ak-

cji zbierają fundusze na rzecz Hospicjum, wręczając ofiarodawcom kwiat lub 

żonkilową broszkę.  
Pola nadziei” są programem, który został stworzony przez organizację 

charytatywną  w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy 

na utrzymanie hospicjów, a także edukacja, szczególnie ludzi młodych, w za-

kresie opieki paliatywno – hospicyjnej, propagowanie postaw altruistycznych i 

uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. Na co 

dzień wokół nas  obserwujemy, że jest wiele osób życzliwych, otwartych na 

potrzeby słabszych. Tę wrażliwość kształtują rodzina, przedszkole i szkoła. 

Także w naszej parafii staramy się pielęgnować i rozwijać wartości, które 

umożliwiają niesienie skutecznej pomocy ludziom zmagającym się z chorobą 
nowotworową. Nowoczesne leki i procedury leczenia pozwalają łagodzić ból, 

lecz kluczową rolę w trudnym okresie choroby odgrywa drugi człowiek. Dla-

tego tak bardzo cieszy fakt, że kolejne osoby, angażując się w wolontariat, 

bezinteresownie ofiarowują swój czas innym. Świetlica „Przystanek” wpisuje 

się w tę pomoc także swoją akcją kolędowania. 

Dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, nauczy-

cielami, siostrami zakonnymi w okresie bożona-

rodzeniowym kolejny rok kolędowały, zbierając 

datki dla hospicjum. Zebrane przez lata kilka 

tysięcy złotych są wsparciem dla stowarzysze-

nia, które utrzymuje się z datków od ludzi dobrej 

woli. Co roku jest z nami prezes stowarzyszenia 

pan Tomasz Korga, który przedstawia działalno-

ści hospicjum, mówi o jego potrzebach, zakresie 

działalności. Jest to dla niego okazja do złożenia 

podziękowań ofiarodawcom z terenu naszej pa-

rafii: proboszczowi, wolontariuszom, ich opieku-

nom, rodzicom oraz pani Agacie Trojanowskiej, 

która od początku organizuje i koordynuje akcję. 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 05/127 
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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 Warsza-

wie. 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 wyłą-
czyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi". Ojciec Święty koń-
czy słowami: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi obli-

cze ziemi!... Tej ziemi!" 

3 czerwca 1979, Warszawa – Gniezno – drugi dzień pielgrzymki 

Żegnany w niedzielę przez tłum młodzieży czuwającej przez całą noc pod kościo-

łem św. Anny papież odlatuje do Gniezna. Ląduje w Gębarzewie. - Wszystkich 

witam i nikogo nie pomijam. Również przedstawicieli władz terenowych, służby 

porządkowej i milicji. Wszystkich! Królewski szczep Piastowy… Wszystkie pol-

skie dzieci i całą młodzież… Papież przełamuje kordony służb porządkowych i 

wchodzi między ludzi. Kilkunastokilometrową trasę do Gniezna przejeżdża od-

krytym samochodem, witany przez tysiące pielgrzymów. 

4 czerwca 1979, Częstochowa – trzeci dzień pielgrzymki 

O godz. 9.30 papieski helikopter ląduje na placu przed katedrą pod wezwaniem 

Świętej Rodziny. Stąd otwartym samochodem papież przejeżdża do klasztoru oo. 

Paulinów. Na Jasną Górę dostaje się nie przez bramę, ale białym trapem przerzu-

conym z wałów na pole jasnogórskie. - Spełnia się wola Maryi -  jestem tutaj  – 

mówi ze szczytu klasztoru. W czasie mszy św. papież dokonuje aktu zawierzenia 

Matce Boskiej Częstochowskiej Kościoła w Polsce i na świecie. Wieczorem Oj-

ciec Święty odmawia z wiernymi "Apel Jasnogórski". Modlitwę kończy wzrusza-

jącym śpiewem pieśni "Była cicha i piękna jak wiosna". 

5 czerwca 1979, Częstochowa – czwarty dzień pielgrzymki 

O godz. 7.30 fanfary jasnogórskie zwołują pierwszą tego dnia mszę św. z udzia-

łem Ojca Świętego. Przybyły na nią siostry zakonne z całej Polski. Na godz. 10 

prymas Wyszyński zwołał 169. Konferencję Plenarną Episkopatu Polski. Po raz 

pierwszy uczestniczy w niej najwyższy zwierzchnik Kościoła katolickiego. Ojciec 

Święty spotyka się też z Radą Naukową Episkopatu Polski. Po powitaniu ks. prof. 

Mariana Rechowicza papież mówi: - Jak się tak rozglądnę dobrze po tym towa-

rzystwie, to widzę, że może któraś z obecnych tutaj osób mogła mi kiedyś posta-

wić pałę…/cd. w następnym numerze/ 
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Filozofia dla dużych i małych... Nr 05/127 

 

Czasem jedno dobrze zadane pytanie może zmienić całe życie… 

 

Szewach Weiss powiedział: „Ważne, żeby pomagać ludziom, nawet w 

drobnych sprawach.  

Mało kto ma szansę zmierzyć się z 

wielkimi wyzwaniami” 

 

Postanowienia 

 

Pewien chłopiec zapisał swoje posta-

nowienia, pochylony nad stołem, podczas 

gdy jego matka prasowała ubrania. 

 „Jeżeli zobaczę kogoś, kto się 
topi”, pisał chłopak, „natychmiast rzucę się 
do wody na ratunek. Jeżeli palić się będzie 

dom, będę ratował dzieci. W czasie trzęsie-

nia ziemi bez lęku pójdę pomiędzy walące 

się domy, by ratować ludzi. Potem poświęcę 
całe moje życie biednym świata”. 

W pewnej chwili usłyszał głos mamy: 

- Synku, proszę cię, zejdź na dół do sklepu i kup trochę chleba. 

- Mamusiu, nie widzisz, że pada? – spytał z wyrzutem. 

 

Ile już było takich „chciałbym” w naszym życiu duchowym… 

Pewna dwunastoletnia dziewczynka napisała w swoim dzienniczku: 

„Jesteśmy ludźmi przyszłości, to my musimy ulepszać sytuację. Najgorszą 
rzeczą jest nie robić nic i patrzeć, jak ten biedny świat się rozpada. Wołamy: 

„niech żyje pokój!”, a prowadzimy wojnę. Powtarzamy: „precz z narkotyka-

mi” – a zwiększamy handel nimi. Głosimy: „dość terroryzmu”, a zabijamy 

sprawiedliwych. A przecież nie jest postanowione, że nie można skończyć z 

tym wszystkim.  

Chciałabym ci powiedzieć: jeżeli jesteś smutny z powodu nienawiści w 

świecie, nie płacz i nie trać nadziei, ale zrób coś, nawet coś małego!” 

Zrób coś, nawet coś małego. 

Wybrała z opowiadań B. Ferrero Śpiew świerszcza polnego, B. Kapowicka 
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Wydaje się, że wraz ze stworzeniem człowieka wszystko się skończyło, 

Bóg odpoczywa. Jednak czegoś brakuje: mężczyzna był sam, i tę samotność za-

uważył sam Bóg: 'Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem 

odpowiednią dla niego pomoc'. Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębo-

kim śnie. I rzemieślniczo — to jest napisane dosłownie — wyjął jego żebro i 

uczynił niewiastę, i przyprowadził ją do mężczyzny. Gdy ten ją zobaczył, powie-

dział: 'Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się 
zwała niewiastą — nadaje nazwę — bo ta z mężczyzny została wzięta'”. Krótko 

mówiąc, dla mężczyzny jest czymś innym od wszystkiego, co miał, była tym, 

czego mu brakowało, żeby nie był sam: kobiety, odkrył ją, zobaczył. A zanim ją 
zobaczył, wyśnił ją. W istocie, powiedział Papież, aby zrozumieć kobietę, trzeba 

ją najpierw wyśnić; nie można jej pojmować jak wszystkie inne istoty żyjące; ona 

jest czymś innym, jest czymś odmiennym. 

Jakże często — zwraca uwagę Papież — mówiąc o kobietach, mówimy w 

sposób praktyczny: kobieta jest po to, żeby robiła to, żeby robiła — nie! W pierw-

szej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej 

świat nie byłby taki. Kobieta jest czymś odmiennym, jest czymś, co wnosi bogac-

two, którego nie mają mężczyzna i całe stworzenie, ani wszystkie zwierzęta. 

Również Adam, zanim ją zobaczył, wyśnił ją: jest coś z poezji w tym opisie. A 

potem trzeci krok, kiedy Adam mówi: 'Ta jest kością z moich kości i ciałem z me-

go ciała': przeznaczenie obojga. Czytamy w Księdze Rodzaju: „Dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i matką swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 

stają się jednym ciałem”.  

Kobieta wieńczy stworzenie, co więcej — wnosi har-

monię w stworzenie. Dlatego kiedy nie ma kobiety, bra-

kuje harmonii. Również my, rozmawiając, mówimy: to 

jest społeczeństwo o wyraźnej postawie męskiej. Bra-

kuje kobiety. A może też mówi się, że „kobieta jest do 

mycia naczyń, do roboty”. Tymczasem nie — kobieta 

jest po to, aby wnosiła harmonię. Mężczyzna i kobieta 

nie są jednakowi; jedno nie jest wyższe od drugiego, 

nie. Tyle że mężczyzna nie wnosi harmonii; to ona 

wnosi tę harmonię, uczy nas głaskania, kochania z czu-

łością i czyni świat pięknym. 

Po pierwsze, mężczyzna sam, samotność mężczyzny 

bez kobiety; po drugie, marzenie: nie można nigdy zro-

zumieć kobiety, jeżeli się jej wcześniej nie wymarzyło. 

To jest wielki dar Boga — dał nam kobietę. Kobieta to 

harmonia, to poezja, to piękno.  

Papież Franciszek-Kobieta jest harmonią świata 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 05/127 
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Na pewno przyczyniły się do tego rozmaite odkrycia naukowe doty-

czące Kosmosu, które stawiają pytania o sens i wymowę opisu biblijnego. 

Kwestia stworzenia na pewno stanowi kluczowe zagadnienie w ramach dysku-

sji nad relacją, jaka zachodzi między nauką i wiarą. Bardzo wiele problemów 

wynika z tego, że katolicka teologia stworzenia jest na ogół bardzo mało znana 

i nie rozumie się przesłania religijnego zawartego w prawdzie mówiącej o 

stworzeniu świata i człowieka przez Boga. Oczywiście, trzeba pamiętać, że nie 

jest to przesłanie bagatelne, o czym świadczy choćby to, że była to jedna z 

pierwszych prawd, z którą chrześcijanie weszli w świat starożytny, definiując 

w ten sposób nie tylko swoje postrzeganie rzeczywistości, ale przede wszyst-

kim swoją tożsamość i swoje miejsce na ziemi. 

Prawda o stworzeniu łączy się bardzo ściśle z kwestią ojcostwa Boga i 

z kwestią Jego wszechmocy. Ojcostwo Boga wydobywa bardzo osobisty i po-

niekąd nawet czuły charakter relacji Boga Stwórcy do świata, którego szcze-

gólnym wyrazem jest relacja do człowieka, stworzonego na obraz i podobień-
stwo Boże. Prawda wiary podkreślająca Bożą wszechmoc ma na celu ukazanie 

nieograniczonego wręcz dzieła stwórczego Boga oraz wydobycie Jego całko-

wicie specjalnej otwartości na człowieka, jako istotę obdarzona wolnością. 
Pierwszy artykuł naszej wiary, każe nam wierzyć w Boga, Ojca wszech-

mogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Zawiera, więc trzy kluczowe wypowie-

dzi o Bogu: On jest naszym Ojcem, Wszechmogącym, Stworzycielem. Wobec 

takiego Boga stajemy w naszej wierze i wobec takiego Boga urzeczywistniają 
się nasze ludzkie dzieje.  

Prawdę, że Bóg jest Ojcem, poznaliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi. 

Niesłychana nowość nauczania Jezusa, szczególnie zawarta w Jego modlitwie, 

polega na tym, że mówi On o Bogu, jako swoim Ojcu i zwraca się do Niego: 

Abba - Ojcze. Ucząc modlitwy swoich uczniów, każe zwracać się do Boga: 

Ojcze nasz. Słowo Ojciec, przekraczając wszelkie ludzkie i cielesne skojarze-

nia, zwraca przede wszystkim uwagę na to, co najbardziej pierwotne, najbar-

dziej wyjątkowe i najbardziej niewypowiedziane w tajemnicy Boga, a miano-

wicie dawanie siebie oraz pozostawanie otwartym na stworzenia, przede 

wszystkim na człowieka, aby nawiązać z nimi relacje, przede wszystkim rela-

cję miłości.  

Bóg jest bijącym źródłem życia, z którego wszystko wypływa, zarów-

no w wieczności, jak i w świecie doczesnym; jest „oceanem i fontanną bytu", 

jak powiedział święty Tomasz z Akwinu, czyli prapoczątkiem wszelkiego ist-

nienia. Ojcostwo Boga to dynamizm i wydarzenie, to nadobficie pulsujące ży-

cie, wypływające z udzielania się dobroci Bożej. Nawiązując do tego faktu, 

Stary Testament mówi o Nim, jako o „Bogu żywym". To życie jest udzielane 

istotom żywym, aby żyjąc głosiły Jego chwałę. „Chwałą Boga jest człowiek 

żyjący"- wymownie stwierdził święty Ireneusz z Lyonu. /cd. s.8/ 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego  Nr 05/127 
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/cd. ze s. 7/ Ponieważ Bóg jest i w szczególności stwarza, dlatego i ja jestem. A jeśli 
żyję zgodnie z Jego zamysłem, głoszę Jego chwałę i uwielbiam Jego majestat. 

Tajemnica mojego istnienia ginie w tajemnicy Boga, który w swojej dobroci i 

miłości chce mnie obok siebie i dla siebie. On jest, więc i ja jestem.  

Pismo Święte mówi o Bogu, jako Wszechmogącym, starając się ukazać 
ten Jego przymiot przy pomocy różnych obrazów, metafor. Chodzi o to, by ten 

podstawowy przymiot został jasno wydobyty i wyraźnie ukazany człowiekowi, 

gdyż ma on na celu wzbudzenie w człowieku podziwu względem Boga oraz skło-

nienie go do wiary, szczególnie do okazania Mu zaufania. Wierząc w takiego Bo-

ga można czuć się bezpiecznie, gdy zagrażają nam niespodziewane kataklizmy. 

Choćby gwiazdy spadały z nieba, człowiek ma obok siebie Boga, który może go 

ocalić. 
Szczególnym wyrazem wszechmocy Bożej jest stworzenie istot wolnych 

- aniołów i ludzi. Słusznie podkreśla się w naszych czasach, że przez wolność 
człowiek najbardziej jest upodobniony do Boga, że jest także obrazem Jego wol-

ności. Wszechmoc Boga nie ma służyć wywieraniu przymusu, ale to właśnie ona 

jest gwarancją miłości, ponieważ jest gwarancją wolności. Tylko dzięki wolności 

bowiem możliwa jest miłość, którą człowiek wyraża i przez którą upodabnia się 
bardziej do Boga.  

Na początku Mszy świętej, kończąc akt pokutny, celebrans mówi: „Niech 

się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący...". Podkreśla w ten sposób, że odpusz-

czenie grzechu, czyli wyzwolenie człowieka i wprowadzenie go na drogę wolno-

ści ma ścisły związek z tym przymiotem Bożym. Ilekroć w czasie spowiedzi do-

stępujemy odpuszczenia grzechów, tylekroć zastajemy bezpośrednio dotknięci 

przez Bożą wszechmoc.  

Pierwszy artykuł Symbolu Apostolskiego chce nam przypomnieć przede 

wszystkim, że świat nie ma w sobie zasady swojego istnienia, ale pochodzi od 

Boga, czyli jest przygodny, mógłby zatem nie istnieć. Prawda ta chroni nas przed 

bałwochwalczym ubóstwieniem świata i jego elementów. Nie pozwala na jaką-
kolwiek absolutyzację świata, na bezkrytyczne przywiązywanie się do niego, ani 

na jakiekolwiek wiązanie z nim swojej nadziei. Dla wierzącego świat jest zawsze 

przymiotem Bożym. Ilekroć w czasie spowiedzi dostępujemy odpuszczenia grze-

chów, tylekroć zostajemy bezpośrednio dotknięci przez Bożą wszechmoc względ-

ny i jako taki powinien być traktowany. 

Wiara w Boga Stwórcę przypomina ponadto, że Bóg, stworzywszy świat, 

nie oddalił się od niego ani nie zapomniał o nim. Stale podtrzymuje go w istnieniu 

i tak nim kieruje, by w swoim biegu głosił Jego chwałę i zmierzał do osiągnięcia 

w Nim wypełnienia. Prawda o stworzeniu przypomina także, że stworzony 

człowiek nie jest zapomniany przez Boga, ale stale otoczony Jego miłującą 
mądrością, czyli opatrznością.  

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego  Nr 05/127 

Ks. J. Wiśniewski na podstawie KKK 
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 05/127 

1         D         

2             K     

3     R             

4           S       

5         Y         

1.Kwitnie wczesną wiosną. (S)   

2.Śpiewający niewielki ptak. (L)    

3.Barwny łuk powstający na niebie. (R) 

4.Warto wiedzieć , co w niej piszczy .(G) 

5.Boża krówka. (L)       Przygotowała A. Jezierska 

 Każdego roku, 8 maja, w Kościele Katolickim obchodzimy uro-

czystość świętego Stanisława. Wspomnienie tego świętego otrzymało rangę 
uroczystości, ponieważ jest on jednym z głównych patronów naszej ojczyzny. 

Stanisław pochodził ze Szczepanowa, niewielkiej miejscowości, obec-

nie leżącej w województwie małopolskim. Był synem Wielisława i Bogny. 

Kiedy się urodził? Tak naprawdę nie wiadomo. Przypuszcza się, że około roku 

1030. Wiadomo jednak, że odebrał staranne wykształcenie, najpierw w szkole 

katedralnej w Gnieźnie, później we Francji lub w Belgii. Wiemy także, że pra-

cował w kancelarii biskupa krakowskiego Suły Lamberta. Po śmierci biskupa 

to właśnie Stanisław został ordynariuszem diecezji krakowskiej. Zgodnie z ów-

czesnym zwyczajem nominacji biskupiej udzielił mu władca kraju, czyli książę 
Bolesław Szczodry (jako przydomku późniejszego króla częściej używamy 

Śmiały, jednak to określenie Largus, czyli Szczodry pojawia się w źródłach 

jako pierwsze).  Bolesław i Stanisław wiele osiągnęli będąc jeszcze młodymi 

ludźmi. Książę, mając dopiero około 30 lat, obsadzał tron w potężnej Rusi Ki-

jowskiej i na Węgrzech, nie bał się występować przeciwko cesarzowi niemiec-

kiemu Henrykowi IV. Biskup, starszy może o 10 lat, był potężnym człowie-

kiem polskiego Kościoła.  

Początkowo współpraca układała się wzorowo. Stanisław przekonał 

księcia do nawiązania bliższej współpracy z papieżem Grzegorzem VII, co 

przyniosło wspaniałe skutki. Odbudowano metropolię gnieźnieńską (upadłą z 

powodu tzw. reakcji pogańskiej), a Bolesław otrzymał papieską zgodę na koro-

nację.  /cd. s. 11/ 

Konflikt króla z biskupem 
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MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 

godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w 

okresie letnim: kwiecień - listopad/ 

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1115 

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  

(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030   

Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  

Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  

Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 24 264 45 58 lub 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 05/127 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. SNOWDROP/przebiśnieg,   2. LARK/ skowronek, 3. RAINBOW/ 

tęcza,   4.GRASS/TRAWA,  5. LADYBIRD/ biedronka, hasło: DAISY/STOKROTKA  

Rysunki do gazetki przygotowała Małgosia Jankowska , lat 13. Dziękujemy . 

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbaw-

czej władzy! Otwórzcie granice państw,  systemów ekonomicznych i politycz-

nych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!  /św. JPII/ 
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 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE Nr 05/127 

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 

/sd. ze s. 9/Odbudowano metropolię gnieźnieńską (upadłą z powodu tzw. reak-

cji pogańskiej), a Bolesław otrzymał papieską zgodę na koronację. Odbyła się 
ona w Boże Narodzenie 1076 roku w Gnieźnie, a dokonał jej arcybiskup Bo-

gumił. 

Wszystko wyglądało pięknie, jednak najbliżej lata miały pokazać, że 

niestety zabrakło rozwagi naszemu królowi. W tym miejscu dochodzimy do 

niezwykle zagadkowej sytuacji jaka miała miejsce w roku 1079, a więc zabój-

stwa biskupa i wygnania króla. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest trudna, 

bo dokładnie nie wiadomo co zaszło między królem a biskupem. Od pokoleń 
historycy zastanawiają się co musiało się wydarzyć, że tak naprawdę w jednej 

chwili zawaliły się rządy dumnego władcy, który nie będzie nawet próbował 

odzyskać swojej władzy. 

Konflikt króla polskiego z biskupem krakowskim to niesamowicie 

fascynujący temat. Nie tylko dla nas współczesnych ludzi, ale także dla współ-

czesnych królowi. Nawet w ówczesnej Skandynawii ta sprawa odbiła się 
echem. Z pewnością wiele osób pomyśli teraz: ciekawe co się wtedy wydarzy-

ło? Nad tym spróbujemy się zastanowić w następnym numerze naszej gazetki, 

bo jest to sprawa niełatwa i byłoby niepoważne z mojej strony podjęcie wyja-

śnienia jej w kilku słowach.   M. Misiak 

W tym roku do I komunii św. przystąpi 52 dzieci, a do Uroczystości Odno-

wienia Przyrzeczeń Chrztu - 56 dzieci. Obie Uroczystości odbędą się 6 maja 

br. Serdecznie dziękuję dzieciom i rodzicom za cierpliwość w okresie przygo-

towania. Szczególnie dziękuję, ma nadzieję, za pomoc w przygotowaniu na-

szej świątyni do tych podniosłych Uroczystości. Dziękuję p. Katechetce, p. 

Mariuszowi - organista i ministrantom za pomoc. 27 maja br. planujemy 

„Piknik Rodzinny” wyjazd rodzin dzieci komunijnych do Rawy Mazowiec-

kiej. Serdecznie zapraszam całej rodziny, szczególnie  dzieci komunijnych. 

Zapisy u p. Katechetki 

Zapraszam na program słwono-muzyczny poświęcony św. Bratu Albertowi 

pod tytułem „Być dobrym jak chleb dla Pana Boga, Bliźniego, Ojczyzny”. 

Program będzie można wysłuchać podczas wszystkich mszy św. 14 maja br. 

Dziękuję młodzieży i opiekunom za przygotowanie programu.  

Na plebani trwają prace hydrauliczne. Serdecznie dziękuję naszym parafia-

nom za trud i poświęcenie podczas tych prac.  Ks. proboszcz 
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Nr 05/127 

BIAŁY TYDZIEŃ dzieci komunijnych w dniach 7-10 maja br. serdecznie zapra-

szamy. Miesiąc maj poświęcony Matce Bożej powinien  nas przy figurkach Naj-

świętszej Matki Bożej. Zadbajmy o wystój tych pięknych kapliczek. Znajduje się 
kilka kapliczek czy krzyży na terenie naszej parafii.  

Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Po.-Sob 1-6     1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Śr. 3  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY  

KRÓLOWEJ POLSKI 

930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pi. 5  I PIĄTEK 1700  nabożeństwo i spowiedź   
1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Sob. 6  UROCZYSTOŚCI 
KOMUNIJNE 

900  msza św., I KOMUNIA ŚW. 
1200 msza św., ODNOWIENIE PRZY-
RZECZEŃ CHRZTU 

Nd. 7 IV NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1130 msza św., BIAŁY TYDZIEŃ DLA 
DZIECI KOMUNIJNYCH  

Po.-Sob. 8-13   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pn. 8  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA BM. 
PATRON POLSKI I 

DIECEZJI PŁOCKIEJ 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Sob. 13  NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY  

Z FATIMY 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 14 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Wt.-Sob. 15-20   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pn. 16  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI  

PATRONA  
POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 21 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-Pi. 22-27   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 28 UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄ-

PIENIE  
PAŃSKIE 

 930 msza św.  
1130 msza św., OSP ROGOZINO 

Pn.-Wt. 29-31   1800 msze św., nabożeństwo majowe 


