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Robota Anioła Stróża 
 

Gonił cię mój stróż anioł po świecie, o mój Drogi,  

biegł wciąż za tobą przez lasy, przez łany,  

potrącał cię ku mnie, zapędzał cię do mnie,  

ciągnął za obie ręce, spychał z prostej drogi, 

o miłości coś szeptał, bredził nieprzytomnie,  

pachniał jak wytężone białe nikotiany...  

 

Siedzący noc całą przy tobie na warcie  

krzyczał głosem jak trąby złote i waltornie,  

to znów o łaskę twoją modlił się pokornie,  

zbawienie własne diabłom rzucał na pożarcie! 

Wreszcie ciebie ślepego, ciebie niechętnego  

zawiódł przemocą do mego pokoju,  

gdzie siedziałam płacząca, Pan Bóg wie dlaczego,  

jak to się zdarza czasami.-  

Wpuścił cię naprzód, sam został za drzwiami,  

zatańczyl w tryumfie taniec jakiś boski -  

potem twarz zakrył szatą srebrno białą,  
zamyślił się pełen troski 

i jęknął z przerażenia nad tym, co sie stało. 
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Nr 06/128 

W 1530 roku w skład ówczesnego Rogozina wchodziły  trzy osady:  Ro-

gozino Wielkie , Średnie i Małe. Dziedzicem dwóch  z osad    tj. Rogozina Wiel-

kiego  i Rogozina Małego  był  Jan  z przydomkiem  Kalesz,  natomiast w Ro-

gozinie Średnim dziedzicem Jan  z przydomkiem Łysy. Panowie byli  naj-

prawdopodobniej braćmi  stryjecznymi.  Były to czasy, gdy na tronie polskim 

zasiadał   przedostatni z dynastii Jagiellonów król Zygmunt I Stary oraz  jego  

żona Bona Sforza.  

Ojcem Jana (Kalesz) Rogozińskiego był Sasin. Imię rzadko spotykane, po-

chodzące prawdopodobnie od nazwy jednego z pruskich plemion Sasinów.  Jerzy 

Łempicki - badacz historii  rodów Mazowieckich-  nie mówi, czy owi Rogozińscy 

wzięli nazwisko od Rogozina, czy też nazwa wsi utworzona została od nazwiska 

jej właścicieli, którzy przybyli tu z innych terenów. Inaczej rzecz biorąc, nie wie-

my, czy Rogozińscy z Rogozina koło Płocka to ta sama rodzina co Rogozińscy z 

Rogoźna pod Widawą.  
Biorąc pod uwagę, że pierwsze informacje o Rogozińskich z Rogozina po-

chodzą z początku XVI wieku, czyli z tego samego okresu, w którym powstało 

nazwisko Rogozińskich z Rogoźna pod Widawą, należy przypuszczać, że były to 

jednak  dwie różne rodziny. Byłby to jednak, tak jak to  twierdził J. Łepicki w 

artykule „Rogozińscy w herbarzach”, wielki zbieg okoliczności, aby kilka odręb-

nych gałęzi Awdańców weszło w posiadanie wsi o nazwie Rogoźno (Rogóźno, 

Rogozino) i od nich przyjęło to samo nazwisko Rogozińscy. Zwłaszcza, że rodzin 

pieczętujących się Awdańcem w ziemi płockiej i na Mazowszu było niewiele, a 

sam Łępicki uważa Awdaniec, którym pieczętowali się wszyscy Rogozińscy, za 

herb przeniesiony na teren województwa płockiego z innych dzielnic Polski, prze-

ważnie za pośrednictwem ziemi dobrzyńskiej. 

Nieco więcej światła na sprawę mogłoby rzucić wyjaśnienie znaczenia sło-

wa „Kalesz” i tego, czy Jan otrzymał przydomek „Kalesz” od nazwy wsi Rogozi-

no-Kalesz, czy też wieś nazwano przydomkiem Jana. Nazwisko Kalesz jest już 
notowane w Słowniku staropolskich nazw osobowych. Zapis brzmi: Bona Saszy-

ni Calescha (Kalesza) de Parva Rogozino 1497 Matr II 952. Potwierdzenie nazwi-

ska Kalesz znajdujemy też w Słowniku historyczno-geograficznym woj. płockie-

go: Król Jan Olbracht daje Mikołajowi Samborskiemu dobra Sasina Kaleszy. Na-

zwisko Kalesz pochodzi od wyrazu kalać, kalić „brudzić, plamić, okrywać hań-
bą”. Nazwisko Rogoziński-Kalesz pochodzi od nazwy miejscowości Rogozino-

Kalesz (druga część nazwiska traktowana była jako przydomek). Proces był na-

stępujący.   

Nazwę osobową Kalesz dodano do nazwy miejscowości, która z kolei mo-

tywowała nazwisko osób stamtąd pochodzących. Z tej informacji wynika, że Sa-

sin ojciec Jana Rogozińskiego nie nosił jeszcze nazwiska Rogoziński  cd str 3 

Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Przygotował Krzysztof Czerwiński 
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Spacerkiem po okolicy parafii... 
/cd. ze s. 2/ tylko Kalesz. Był właścicielem osady 

Rogozino Małe,  które z czasem zaczęto nazywać 
Rogozinkiem  (prawdopodobnie dziś jest teren na 

wschód od  ulicy Wiejskiej między drogą do Ra-

dzanowa i ulicą Wspólną ) . Dla odróżnienia od 

innych osad Rogozina  do właściwej nazwy do-

dano określenie Kalesz i powstało Rogozino-

Kalesz.  

 Z zapisów historycznych, które potraktuj-

my  jako ciekawostka ,  wiemy,  że  w „1535 ro-

ku u Jana Kalesz zeznał dług Wojciech, syn Sta-

nisława Soji z Otolina. W 1536 roku Jan zastawił 

swoje dobra w Rogozinie misjonarzom sierpec-

kim, którzy mu je wydzierżawili. W 1537 roku 

Jan zeznał dług u Jana Ośnickiego z Juryszewa 

pod zastaw swoich dóbr w Rogozinie i zapisał posag swej córce Dorocie. W 1557 

roku Jan odstąpił swoje dobra w Rogozinie Wielkim i Małym synowi Stanisławo-

wi. W 1558 roku zeznał dług u X. Bielińskiego, biskupa sufragana płockiego, a w 

1560 roku u Hieronima Święcickiego. Jan zmarł przed 1564 rokiem. Pozostawił 

wdowę Katarzynę Nowowiejską, córkę  Dorotę, syna Piotra oraz syna  Stanisła-

wa.” 

 Jan Łysy był dziedzicem części Rogozina zwanego Rogozino Średnie. W 

1535 roku zastawił swoje dobra w Rogozinie Michałowi Chomętowskiemu. Żo-

naty był wtedy z Małgorzatą Pomianowską. W 1548 roku odstąpił swoje dobra w 

Rogozinie, wraz z prawem propinacji (wyłączne prawo właściciela dóbr ziem-

skich do produkcji i sprzedaży piwa, gorzałki i miodu w obrębie jego dóbr oraz 

przywilej do sprowadzania tych wyrobów z innych miast i czerpania z tego tytułu 

dochodów) braciom z Sokołowa w powiecie kamieńczykowskim, a następnie X. 

biskupowi Jakubowi Bielińskiemu, sufraganowi płockiemu, który mu te dobra 

wydzierżawił. W 1548 roku Janowi odstąpiły swoje części w Rogozinie siostrze-

nice, żony kmieci z Rogozina i Woźnik, urodzone z siostry Jana - Katarzyny Ro-

gozińskiej, żony Stanisława Gomorowskiego, mieszczanina płockiego. W 1550 

roku Jan pokwitował X. biskupa Bielińskiego. Jan zmarł przed 1552 rokiem, a 

wdowa odstąpiła swoje dożywocie w Rogozinie X. biskupowi Bielińskiemu.  

Przygotował Krzysztof Czerwiński 

Nr 06/128 

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 . 

Świetlica działa od kilku lat głównie dzięki wolontariuszom. Serdecznie zaprasza-

my do współpracy osoby dorosłe, które w sobotę poświęcą swój czas, swe zdol-

ności dla prowadzenia różnych zajęć dla dzieci. Regularnie przychodzi na spotka-

nia ok. 20 dzieci. Kontakt - tel. 602 396 920 .  
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I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego ... 

 

Nr 06/128 

Wiara chrześcijańska rodzi się z osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, które wy-

raziło się we wszystkich tajemnicach Jego życia. On stanowi jej żywe i osobowe 

centrum, ponieważ On jest „drogą, prawdą i życiem". W Nim również wiara 

chrześcijańska znajduje swoją chlubę oraz osiąga swoje wypełnienie. Święty Am-

broży uczy: „Wszystko mamy w Chrystusie, Wszystkim dla nas jest Chrystus". 

Dlatego obowiązkiem naszej wiary i naszą wewnętrzną potrzebą jest uznanie Go, 

głoszenie i wysławianie. 

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? [...] A wy za kogo Mnie uwa-

żacie?".To są decydujące pytania, które zostały postawione Apostołom idącym za 

Chrystusem i to decydujące pytania, na które muszą uczciwie i spójnie odpowia-

dać kolejne pokolenia wierzących. Od tego, jak na to pytania się odpowiada, zale-

ży całe życie człowieka, a w konsekwencji także wieczne zbawienie.  

Nazywanie Boga Ojcem jest bardzo bliskie naszemu doświadczeniu, ponie-

waż każdy z nas ma ojca. Rozumiemy więc także bez większych trudności, co to 

znaczy być synem. Odniesienie pojęć ojciec i syn do Boga, wychodząc od nasze-

go doświadczenia, bardzo konkretnie do nas przemawia, wskazując, zarówno, 

kim jest Bóg w sobie, jak i kim jest dla nas. Oczywiście, jesteśmy świadomi, że 

„nikt nie jest ojcem, tak i to są decydujące pytania, na które muszą uczciwie i 

spójnie odpowiadać kolejne pokolenia wierzących. Od tego, jak na to pytanie się 
odpowiada, zależy całe życie człowieka, a w konsekwencji także wieczne zbawie-

nie jak Bóg" (Tertulian), podobnie jak nikt nie jest synem, tak jak Chrystus.  

To, że Bóg ma Syna współwiecznego, zrodzonego, jedynego, jednorodzone-

go, przypomina nam przede wszystkim, że Bóg jest wiecznym życiem i wiecz-

nym źródłem życia. W Starym Testamencie wielokrotnie jest określany mianem 

Boga żywego. W Nowym Testamencie to określenie zyskało swoje osobowe i 

relacyjne wypełnienie. Istnieje więc w Bogu życie, dynamizm, płodność, które 

stanowią podstawę do tego, by Boga można było określić mianem Miłości. Z tej 

wiecznej, intelektualnej i duchowej miłości Ojca wiecznie rodzi się Syn. Święty 

Tomasz z Akwinu nie waha się więc powiedzieć: „Nie mógłby Ojciec być dosko-

nały, gdyby nie miał Syna, bo nawet Ojcem nie byłby bez Syna; i nie byłby do-

skonałym Bogiem, gdyby nie miał Słowa i Tchnienia życia". 

Każde stworzenie jest odbiciem wiecznego Syna. W najwyższym stopniu 

to odbicie Syna i Jego rysy nosi na sobie każdy człowiek, będąc stworzony „na 

obraz Obrazu", jak podkreślali ojcowie Kościoła.  

Prawda o stworzeniu wskazuje na relację zachodzącą między Bogiem a 

światem; prawda o Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu Bożym i Zbawicielu, tę 
prawdę rozwija, podkreślając, że ma ona charakter osobowy i że jej celem jest 

doprowadzenie człowieka do zbawienia. Widzimy więc, że w Jezusie Chrystusie 

urzeczywistnia się pewna „ciągłość" między Bogiem i człowiekiem. „Bez Niego 

nic się nie stało, z tego, co się stało" - zapisał święty Jan (1, 3). /cd. s. 7/. 
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Filozofia dla dużych i małych... Nr 06/128 

Młode drzewko brzoskwiniowe 

Na łagodnym stoku jednego ze wzgórz Langhe rosła grup dorodnych drze-

wek brzoskwiniowych. Wiosną ich kwiaty tworzyły delikatny jak aksamit różowy 

obłok, który radował przechodniów. 

W długim rzędzie drzew wyrosło młode, pełne życia drzewko brzoskwini. 

W końcu lutego, kiedy dni były już cieplejsze, młode drzewko zaczęło py-

tać: „Czy to już czas? Możemy zakwitnąć?”. 

„Trochę  cierpliwości, młodzieńcze. Za wcześnie! Mogą jeszcze powiać 
zimne, a nawet mroźne wiatry. Zaczekaj, twoja godzina też nadejdzie!” – odpo-

wiadało stare i doświadczone drzewo brzoskwini rosnące obok. 

Młode drzewko, mrucząc pod nosem, przytakiwało, a tymczasem jego pędy 

pęczniały. 

„Są zazdrośni, bo są starzy” – mówiło do siebie. 

Jednego z ostatnich lutowych popołudni, oblane niezwykle łagodnym świa-

tłem, młode drzewko brzoskwini po raz kolejny zapytało:” Czy teraz mogę roz-

kwitnąć?”. 

Stare drzewo odpowiedziało: „Nie, mój młodzieńcze To jeszcze nie wio-

sna. Prawdopodobnie nadejdą jeszcze zimne dni”. 

Młode drzewko wybuchło; „ Dość tego! Wy, stare drzewa, wszystkie jeste-

ście takie same! Zawsze z tym swoim 

<<uważaj, zaczekaj, cierpliwości…>> 

Mam dość waszych uwag! Jest piękne 

słońce i będę decydować samo o sobie!” 

I pączki młodego drzewka brzo-

skwini wybuchły wspaniałymi, różowy-

mi kwiatami. 

„Popatrz na to drzewko: już zakwi-

tło! Jakie śliczne!” – mówili przechodnie 

z zachwytem. Było to jedyne drzewko 

brzoskwiniowe, które już kwitło, więc 

skupiało na sobie cały podziw ludzi. 

Młode drzewko brzoskwini puchło 

z dumy. 

Niestety, słońce w lutym nie jest 

trwałe. Następnego dnia brzytwa mroź-
nego powietrza okrutnie ścięła kwiaty i 

marzenia młodego drzewka. 

Wybrała z B. Ferrero Gwiazdy są widoczne nocą .   

Beata Kapowicka  
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Jeżeli błogosławieństwa są przewodnikiem dla naszego życia chrześcijań-
skiego, istnieją także „antybłogosławieństwa”, które będą nas sprowadzały na 

błędną drogę - Franciszek przestrzega przed przywiązaniem do bogactw, przed 

próżnością i pychą, wskazując na pokorę, której nie należy oczywiście mylić z 

„głupotą”, jako na błogosławieństwo, nad którym trzeba dłużej pomedytować.  
Możemy sobie wyobrazić, w jakim kontekście Jezus wygłosił mowę o bło-

gosławieństwach, tak jak to przytacza Mateusz w swojej Ewangelii (5, 1-12). Oto 

zatem Jezus, tłumy, góra, uczniowie. I Jezus zaczął mówić i nauczał nowego pra-

wa, które nie przekreśla dawnego, gdyż On sam powiedział, że do ostatniej joty 

dawne Prawo musi zostać spełnione. W rzeczywistości Jezus wydoskonala dawne 

Prawo, doprowadza je do pełni. A to jest nowe prawo, to które my nazywamy 

błogosławieństwami. W istocie błogosławieństwa są wyznacznikiem kursu, trasą, 
są nawigatorami życia chrześcijańskiego.                                          

W błogosławieństwach jest tak wiele piękna, lecz ja chciałbym skupić się 
na czterech przestrogach, cztery 'biada'. A mianowicie: „Biada wam, bogaczom, 

bo odebraliście już pociechę waszą; biada wam, którzy teraz jesteście syci, albo-

wiem głód cierpieć będziecie; biada wam, którzy się śmiejecie - płakać będziecie; 

biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie 

ich czynili fałszywym prorokom”. Pierwsza przestroga dotyczy bogaczy. Wielo-

krotnie mówiłem, że bogactwa są dobre, i że tym, co wyrządza zło i co jest niedo-

bre, jest przywiązanie do bogactw, biada!. Bogactwo bowiem jest bałwochwal-

stwem.  

Ważne jest, by zauważyć, że to są trzy stopnie prowadzące do zguby, po-

dobnie jak błogosławieństwa są stopniami prowadzącymi naprzód w życiu. 

Pierwszym z trzech stopni, prowadzących do zatraty, jest właśnie przywiązanie 

do bogactw, kiedy zauważamy, że niczego nie potrzebujemy. Drugim jest próż-
ność, zabieganie o to, aby wszyscy dobrze o mnie mówili, aby wszyscy chwalili: 

czuję się ważny, zbyt wiele kadzenia, i na koniec wierzę, że jestem prawy, nie 

taki jak tamten, stwierdził Franciszek, sugerując, by pomyśleć o przypowieści o 

faryzeuszu i celniku: 'Dziękuję ci, że nie jestem taki jak on'. I tak, kiedy ogarnia 

nas próżność, dochodzi nawet do tego, że mówimy, a zdarza się to na co dzień: 
Dziękuję, Panie, że jestem takim dobrym katolikiem, nie jak sąsiad, sąsiadka. 

Trzeci to pycha, którą jest sytość, to śmiech, który zamyka serce. Przez te trzy 

stopnie zmierzamy ku zatraceniu, wyjaśnił Papież, bowiem są to antybłogosła-

wieństwa: przywiązanie do bogactw, próżność i pycha.  

Błogosławieństwa natomiast są drogą, są przewodnikiem w drodze, która 

nas prowadzi do królestwa Bożego. Jednak pośród wszystkich jest jedno, które 

nie mówię, że jest kluczem, ale daje nam wiele do myślenia: „Błogosławieni cisi-

'”. Właśnie „pokora”.  

Papież Franciszek 

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Balska 

Nr 06/128 
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I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego ... Nr 06/128 

/cd. ze s. 4/ W Jezusie Chrystusie potwierdza się w najwyższym stopniu, że 

Bogu zależy na stworzeniu, zwłaszcza na człowieku, mimo grzechu popełnio-

nego na początku dziejów ludzkich. 

Jezus Chrystus jest więc gwarancją tego, co zostało powiedziane w 

opisie stworzenia człowieka: „A Bóg widział, że [...] było bardzo dobre". Ta 

gwarancja staje się szczególnie widoczna w odniesieniu do grzechu, który 

wcielony Syn Boży bierze na siebie - bierze go za wszystkich i dla wszystkich. 

Wszyscy ludzie są miłowani przez Boga i wszyscy są potencjalnie zbawieni 

przez Jezusa Chrystusa. Co więcej, „ponieważ Chrystus przyszedł jako Zbawi-

ciel, jest rzeczą naturalną, że Jego zbawcza misja szczególnie blisko i skutecz-

nie ogarnia te dziedziny, gdzie istnieje największa potrzeba zbawienia" (papież 
Paweł VI). Św. Paweł wyrazi to w najbardziej syntetyczny, ale i najwymow-

niejszy sposób: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała 

się łaska". 

Bóg Ojciec nie przymusił Syna, aby stał się człowiekiem, aby cierpiał 

i umarł, a w ten sposób został zrealizowany wieczny zamysł zbawienia. Syn 

dobrowolnie chce poręczyć dzieło Ojca, a Ojciec dobrowolnie przyjmuje sy-

nowskie dzieło. Wszystko opiera się na boskiej wolności, która nam się obja-

wia, pozostając dla nas ciągle nieprzekraczalną tajemnicą. Faktem jednak jest, 

że w Jezusie Chrystusie coraz pełniej ukazuje się sens istnienia każdego czło-

wieka i otwiera się nasza przyszłość doczesna i wieczna.  

Za św. Tomaszem Apostołem wyznajemy: „Pan mój i Bóg mój". 

Owszem, Jezus jako Zmartwychwstały nazywa nas swoimi braćmi, i rzeczywi-

ście nimi jesteśmy. Ale On jest pośród nas, swoich braci, jako „Pierworodny". 

Może być naszym Bratem i może nas uczynić braćmi, ponieważ jest wiecz-

nym Bogiem, od którego wszyscy pochodzimy i dla których umarł i zmar-

twychwstał. Zawsze stajemy więc wobec Jego majestatu i Jego chwały, wobec 

Jego nieskończonej wielkości. Żyjąc w czasie po Jego pobycie na ziemi, praw-

da ta staje się dla nas jeszcze wyraźniejsza. 

Kluczową sprawą naszego życia i naszej wiary jest uznanie Boga 

„ponad" nami. Przez Jezusa Chrystusa uznajemy to w najwyższym stopniu, 

odkrywając w Nim, jak wiele Bóg poświęca dla człowieka i dla jego zbawie-

nia. Nikt z tego świata nie byłby zdolny do takiego poświęcenia. Dlatego mó-

wiąc o Jezusie „Pan nasz”, nie widzimy w tym stwierdzeniu jakieś obcości 

Boga w stosunku do nas, nie widzimy jakiegoś arbitralnego decydowania Bo-

ga o człowieku i jego sprawach – widzimy przede wszystkim miłującego w 

wolności Syna Bożego, czerpiącego z miłości Ojca, aby nas do tej miłości w 

Duchu Świętym doprowadzić. Możemy powiedzieć, że Jezusa Chrystusa po 

prostu potrzebujemy. On jest punktem odniesienia naszego  życia, racją, sen-

sem i jego wypełnieniem.  
Ks. J.Wiśniewski na podstawie KKK 
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Konflikt króla z biskupem cz. II  Nr 06/128 

W roku 1079 Polska przeżyła ogromny wstrząs. Tym, 

co spowodowało, że społeczeństwo polskie wstrzyma-

ło oddech, było zabójstwo biskupa krakowskiego Sta-

nisława i wygnanie króla Bolesława z kraju (zapewne 

już w 1080 r.).  

Na temat tego konfliktu wiele mógłby nam powie-

dzieć Anonim zwany Gallem, ponieważ pisał swoją 
kronikę ok. 30 lat później. Wiele osób z pewnością 
miało jeszcze w pamięci wydarzenia z roku 1079, a 

ponieważ kronikarz pracował dla Bolesława Krzywo-

ustego (wypędzony król był jego stryjem) nie mógł 

zatem źle pisać o rodzinie władcy. Dziejopis bardzo 

zręcznie i tajemniczo opisuje jak doszło do wypędze-

nia króla: „Jak doszło do wypędzenia króla Bolesława 

z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże moż-

na powiedzieć, że sam będąc pomazańcem Bożym nie 

powinien był drugiego pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie”. Sto lat póź-
niej Wincenty, zwany Kadłubkiem, następca Stanisława na krakowskim biskup-

stwie, pisze dużo więcej o intrygującym wydarzeniu. Według relacji tego kroni-

karza władca niepotrzebnie przedłużył wyprawę wojenną na Ruś,  co dało pole do 

rozsiewania w kraju plotek o rzekomej klęsce króla i śmierci jego rycerzy. W ma-

jątkach rycerskich zaczęły wybuchać bunty coraz bardziej rozzuchwalonej czela-

dzi dworskiej. W trudnym położeniu znalazły się żony uczestniczących w wojnie 

rycerzy, które nie były w stanie zapanować nad zbuntowaną służbą. Niektóre z 

nich, z obawy o życie, zdradzały swoich mężów. Wkrótce wieści o tych niepoko-

jach dotarły do obozu królewskiego, powodując liczne dezercje. Król, zaraz po 

powrocie do kraju, zaczął okrutnie karać buntowników i dezerterów, nie szczędził 

kobiet, ale także dzieci zrodzonych z nieprawych związków. 

Szaleńcze postępowanie władcy groziło wybuchem powszechnego buntu, 

ponieważ Polacy patrzyli na to z odrazą i przerażeniem. Ktoś musiał powstrzy-

mać króla, a tym kimś okazał się biskup Stanisław, możni bowiem obawiali się 
władcy, któremu zawdzięczali swoje wyniesienie. Stanisław stanowczo upomniał 

króla, piętnując zło, które ten czynił. Według Kadłubka Stanisław został zamor-

dowany 11 kwietnia 1079 roku podczas sprawowania przez niego Mszy Świętej. 

Podobno król własnoręcznie zamordował biskupa a jego ciało poćwiartował. Póź-
niejsza tradycja umiejscawia to zdarzenie w kościele św. Michała na Skałce. 

Nad poćwiartowanym ciałem biskupa miały pojawić się z czterech stron 

orły, które pilnowały ciała, aż te, cudownie zrośnięte, zostały pochowane w ko-

ściele na Skałce. Ekskomunikowany król stracił koronę i musiał uciekać z kraju. 

Czy rzeczywiście tak było? Tego nikt nie wie. 
M. Misiak 
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 06/128 

1     W             

2         O         

3     G             

4         H         

5 D                 

6                 D 

1. Świętują 8 marca.(W)     

2.Lekarz lub stopień naukowy  . (D)  

3.Dzielny,nieustraszony żołnierz. (F) 

4. Belfer lub pedagog.(T)     

5.Za kierownicą . (D)       

6.Kamrat i druh .(F)       

W ramach XI Pikniku Parafial-

nym zorganizowanego w dniu 25 

czerwca br. /niedziela/ będziemy 

gości naukowców i odkrywców z  

firmy „Zakątek Odkrywców”. 

Firma działa już od prawie 5 lat 

zajmuje się popularyzacją nauki. 

Główną oś działalności firmy 

stanowią warsztaty organizowane 

dla szkół i przedszkoli. Oryginalne i autorskie scenariusze zajęć łączą zabawę i 
naukę, stawiając ciekawe wyzwania intelektualne, zachęcają do kreatywności i 

rozwijają wyobraźnię. Zakątek Odkrywców w każdym tygodniu w swojej siebie 

(Stare Boryszewo 69) gości kilkuset młodych adeptów nauki. Ponadto Zakątek 

współpracując placówkami oświatowymi, gminami i firmami (min. Polskie Sie-

ci Elektroenergetyczne) organizuje pokazy, bale, festyny i pikniki naukowe.  

Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, szczególnie dzieci, do wspól-

nej zabawy 25 czerwca br. od godziny 1500 przy kościele parafialnym. Każdy z 

pewnością znajdzie dla siebie jakieś odkrycie i nowy wynalazek. Więcej infor-

macji na stronie  internetowej parafii lub firmy Zakątek Odkrywców.  

Przygotowała Angelika Jezierska 

Zakątek Odkrywców w Rogozinie 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 06/128 

Rozwiązanie krzyżówki : 1. WOMEN/KOBIETY,   2. DOCTOR/ DOKTOR, 3. 

FIGHTER/ WOJOWNIK,   4.TEACHER/NAUCZYCIEL,  5. DRIVER/ KIE-

ROWCA, 6. FRIEND/ PRZYJACIEL,  hasło: MOTHER/MATKA 

Rysunki do gazetki przygotowała Małgorzata Jankowska - 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.  

NABOŻEŃSTWA: 

Adoracja Najświętszego Sakramentu - każdy piątek w godzinach 1700 - 1800  

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

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 06/128 

Ks. dr J. 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 

W III niedzielę miesiąca maja zebraliśmy na budową plebani 2010 PLN. Ser-

deczne Bóg zapłać. Trwają prace hydrauliczne wewnątrz obiektu. 

15 czerwca br. obchodzić będziemy Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa 

czyli Boże Ciało. Zapraszam Gości i Parafian do wspólnej procesji o godz. 

1130. Już dzisiaj wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy będą przy-

gotowywali ołtarze. Dziękuję OSP, asyście, chórowi, KZR, dzieciom komunij-

nym z klasy III, IV i V, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiaty, obsłu-

dze kościoła i innym grupom parafialnym, które włączą się do wspólnej mo-

dlitwy. W tym roku obchodzimy 100-lecie objawień w Fatimie. Może tema-

tem przewodnim naszych ołtarzy niech będą treść objawień Matki Bożej, jej 

przesłanie i prośby skierowane do nas. Poczytajmy o tym ważnym wydarzeniu 

w życiu Kościoła. Spróbujmy budując ołtarz przekazać jedną myśl lub słowa 

Matki Bożej skierowane do „małych pastuszków”, ale także i do nas.  Ołtarz 

jest wspólnym dziełem całej wioski, a nie tylko poszczególnych osób.  Wspól-

ne budowanie ołtarzy to budowa jedności i wspólnoty, pragnienie przebywania 

razem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcą swój czas, będą 
wspierać budową ołtarza. Dziękuję za kwiaty. Podziękowanie kieruję do osób, 

które zbierają i suszą kwiaty dla dziewczynek do sypania. Wszystkim Bóg za-

płać 

Zapraszam Czcigodnych Parafian do wspólnej ADORACJI Najświętszego Sa-

kramentu w każdy piątek od 1700 do 1800. Przez adorację rozumiemy cześć 
oddawaną Panu Jezusowi obecnemu pod postacią Chleba eucharystycznego. 

Zwykłą formą adoracji jest przyklęknięcie na jedno kolano: przy podejściu do 

ołtarza z Najświętszym Sakramentem, przed Komunią świętą i przed odej-

ściem od ołtarza; uklęknięcie na Podniesienie, przyklęknięcie przy przecho-

dzeniu przed tabernakulum poza Mszą świętą oraz klęczenie podczas prywat-

nej modlitwy. Uroczystą formą adoracji jest wystawienie Chleba euchary-

stycznego w monstrancji i towarzyszące temu ceremonie. Inną forma adoracji 

to stałe wystawienie Chleba eucharystycznego w niektórych kościołach lub 

kaplicach. Adoracja to osobiste spotkanie z Panem Jezusem i nasza osobista z 

nim rozmowa. Z pewnością mamy o czym z Panem Jezusem porozmawiać, 
Jemu podziękować i wreszcie prosić Boga o pomoc, wsparcie i opieka nad 

nami każdego dnia. Zapraszam w tym czasie do kościoła na chwilę rozmowy 

z Panem Jezusem. Skorzystajmy z tej szansy.  
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Nr 06/128 

 Nabożeństwo czerwcowe poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Modli-

twa odmawiana jest od XIX w., a rozpoczęła ją s. Aniela de Sainte-Croix. Uważa-

ła, że czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. W Polsce nabożeństwa od-

prawiane jest od 1857 r., a od 1873 r. - to oficjalna modlitwa Kościoła.  

Dzień  Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Czw. 1   1600 odwiedziny u chorych  

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi. 2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo 
do Krwi Chrystusowej 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 4 UROCZYSTOŚĆ  
ZESŁANIE DUCHA 

ŚWIĘTEGO 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 5-10   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 11 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Czw. 15 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI  
CHRYSTUSA 

 930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA 

Po.-So. 12-17   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 18 XI NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe,  

Po.-So. 19-24   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Sob. 24  UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

ŚWIĘTO PARAFII 

1800 MSZA ŚW. 11-LECIE 
PARAFII   

Nd. 25 XII  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

 930 msza św.  
1130 msza św., Małżeńskie 
Jubileusze  
1500 PIKNIK PARAFIALNY 

Po.-Wt. 26-30   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Czw. 22  NABOŻEŃSTWO DO MI-
ŁOSIERDZIA BOŻEGO 

1800 msza św. 


