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Pismo bezpłatne  

Uciekali, uciekali, uciekali 

Na osiołku przez pustyni żar 

Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej 

Ukryć Dziecię bezcenny ich skarb.  

Ciężko ojczyznę wspominać w pustyni 

Mieliśmy jakoś zapewniony byt 

Choć czasem patrol mijał drzwi świątyni  

Zawsze się modlić mógł pobożny Żyd  

Lecz noże trzeba szlakiem iść wygnania  

Tak jak przodkowie nasi kiedyś szli 

Może nie tu jest ziemia obiecana 

Może gdzie indziej będzie rósł nasz Syn. 

Uciekali 

Jeszcze nie wiemy co nam przeznaczone  

I choć przeczucia czasem dręczą złe  

Ojciec niebieski weźmie nas w obronę 
I znowu anioł zjawi się we śnie 

Piasek przysypał ślady do Betlejem  

Zabłądzić łatwo trudny każdy krok 

Tak mało mamy tylko te nadzieję 
Która rozjaśnia nam codzienny mrok. 
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Nr 12/134 Spacerkiem po okolicy parafii ... 

Pisał Cyprian Kamil Norwid: „Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień 
wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda 

wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie" . 

 Nigdzie nie jest tak ważny jak w Polsce, i nigdzie - może poza prawosła-

wiem, nie jest kojarzony ze świętami Bożego Narodzenia. Na wigilijnym stole 

jest na honorowym miejscu  i zwykle wyzwala wspomnienia - Opłatek, cieniutki 

prostokąt przaśnego chleba, bez zakwasu i niesolony, wypieczony z najbielszej 

mąki pszennej wymieszanej jedynie z wodą. Opłatek taki, nie będący komunikan-

tem, był znany w Polsce co najmniej od XV wieku. Zwyczaj wigilijnego dzielenia 

się opłatkiem, wywodzący się z obrzędowego łamania przaśnego chleba przez 

pierwszych chrześcijan, zapoczątkowany został prawdopodobnie dopiero w 

XVIII wieku. Najpierw pojawił się on wśród szlachty, ale szybko przeniósł się do 

innych warstw społecznych – najpierw mieszczan, później chłopów na całym te-

renie Polski. Nazwa opłatek wywodzi się z łaciny: „oblatum” oznacza dar ofiarny 

i jest symbolem pokoju, pojednania i przebaczenia. Na południu kraju w wielu 

domach łamano się dwoma arkusikami opłatka sklejonego miodem, albo smaro-

wano go przed włożeniem do ust wierząc, że da to zdrowie, pszczoły będą dobrze 

się chowały i zapewni to słodsze życie. 

Przez wieki wypiek opłatków był zastrzeżony dla klasztorów i zakonów, 

a dopiero od XVII wieku poszczególne parafie uzyskały prawo do własnego wy-

pieku. Receptura jest niezmienna od stuleci. Najlepszą mąkę pszenną mieszano z 

wodą do uzyskania konsystencji rzadkiego ciasta, które następnie wlewano w roz-

grzane formy, nazywane żelazami. Dawniej były to specjalne, prostokątne 

szczypce z długą rękojeścią. Na wewnętrznej stronie miały one wygrawerowany 

wzór, który odbijał się na opłatku. Motywy związane były najczęściej z Bożym 

Narodzeniem i przedstawiały Świętą Rodzinę, Dzieciątko w żłóbku, stajenkę be-

tlejemską, postacie Trzech Króli, baranka, grona winne, kłosy, symbole religijne, 

znak krzyża, a także wizerunek Ukrzyżowanego i wiele innych. Żelaza wypełnio-

ne cienką warstwą ciasta wkładano na chwilę do ognia, a następnie wyjmowano 

upieczone arkusze i obcinano brzegi, żeby nie były poszarpane. Ostatnią czynno-

ścią było pakowanie opłatków. Dla odbiorców wiejskich, poza białymi opłatkami 

przeznaczonymi dla ludzi, do każdej paczki organista wkładał kolorowe arkusiki 

przeznaczone dla zwierząt. Każdą paczkę owijano ozdobną papierową opaską. W 

czasie adwentu organista objeżdżał wszystkie zagrody w parafii, wręczając go-

spodarzom opłatki, a w zamian otrzymywał datki jako formę wynagrodzenia za 

całoroczna pracę. Wierzono, że opłatek ma moc odpędzania zła i sama jego obec-

ność w domu zapewniała bezpieczeństwo od ognia, zdrowie, dostatek oraz spo-

kój, dlatego resztkę opłatka przechowywano do następnej Wigilii. Powszechne 

było przekonanie, że kto przełamie się opłatkiem z innymi ludźmi, nie zazna 

przez cały rok głodu i zawsze będzie miał tyle chleba, aby móc się podzielić z 

biednymi. Kawałeczki opłatka, wraz z innymi potrawami wigilijnymi,  /c.d.s. 3/ 
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/c.d. ze s. 2/ zostawiano na noc w charakterze ofiary dla dusz zmarłych. 

Wystarczyło, aby zabłąkany wędrowiec przypomniał sobie, z kim w ostatnim 

roku łamał się opłatkiem, a zaraz znajdował właściwą drogę i szczęśliwie wracał 

do domu. W niektórych regionach kawałeczek opłatka gospodyni wkładała do 

niewielkiej piętki odciętej z bochenka chleba, a po wieczerzy wkładała ją za 

święty obraz w przekonaniu, że przyniesie to urodzaj na polach w następnym 

roku. Przy przedświątecznych porządkach, piętkę wrzucała do ognia. 

W polskiej tradycji przyjęło się podawanie opłatka zwierzętom, które 

według wierzeń obecne były w stajence betlejemskiej. Dla mieszkańców dawnej 

wsi zwierzęta były na prawach domowników, a zwłaszcza krowy i woły otacza-

ne były pieczą bardziej troskliwą, niż ludzie. Po wieczerzy gospodarze zbierali 

resztki potraw wraz z kawałkami kolorowego, specjalnie dla zwierząt przygoto-

wanego opłatka i zadawali je bydłu oraz owcom, aby w magiczny sposób chro-

nić inwentarz przed urokami i chorobami, a także zapewnić sobie jak najwięcej 

pożytku z hodowli. Opłatek taki powstawał poprzez dodawanie odpowiednich 

barwników spożywczych przed wypiekiem. Odrobinę opłatka gospodyni dawała 

psu, co miało chronić przed wścieklizną. Czasami dodawano do niego troszkę 
pieprzu, aby pies był groźny, zły, czujny i dobrze strzegł dobytku przed złodzie-

jami. Okruchy opłatka tradycyjnie wrzucano do studni, aby nabierana woda była 

świeża, czysta i zapewniała wszystkim siłę i zdrowie. 

Z opłatka wykonywano dawniej delikatne, misterne ozdoby świąteczne, 

wieszane w izbie u pułapu na końskim włosiu, dzięki czemu wirowały nieustan-

nie w powietrzu. Dekorowano nimi również dawniej snopy, wnoszone do izby 

na święta Bożego Narodzenia, podłaźniczki wieszane u sufitu i późniejsze choin-

ki. Ostrożnie wycinane z kruchego materiału elementy sklejano śliną tworząc 

przestrzenne, ażurowe kule zwane światami. Dawniej panowało przekonanie, że 

dekorowanie izby ozdobami z opłatka zapewnia dostatek chleba w chałupie i 

zabezpiecza przed nieszczęściami. Powszechnie opłatki używane były do dozo-

wania medykamentów ucieranych przez aptekarzy. 

  Tradycyjne są tylko te poświęcone - w kościele zwyczajowo święci się je 

w pierwszą niedzielę adwentu i rozdaje wiernym bezpłatnie. Można za nie dać 
drobna ofiarę, ale nie jest to obowiązkowe. Zdania co do komercyjnych opłat-

ków w centrach handlowych są podzielone. Osoby przywiązane do tradycji nie 

mogą zrozumieć takiego traktowania symbolu i uważają, że to kolejny etap psu-

cia prawdziwych powodów dla których świętujemy. Kupiony w centrum handlo-

wym lub „w biegu” na ulicy opłatek przestaje być tak ważny i nam powszednie-

je. 

Na podstawie badań etnograficznych p. G. Czerwińskiej opracował K. Czerwiński. 
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1. Przy udzielaniu świadczeń powoływanie się na rejonizację jest niedo-

puszczalne. Pacjent nie może zostać odesłany do miejsca swojego za-

mieszkania w sytuacji gdy dokonał wyboru placówki medycznej  na pod-

stawie uzyskanego skierowania do leczenia w rodzaju: ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej (poradnie specjalistyczne); leczenia szpitalnego; 

rehabilitacji leczniczej; leczenia uzależnień; opieki psychiatrycznej; opieki  

długoterminowej i hospicyjno - paliatywnej. 

2. Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi szczegółowych 

pytań dotyczących choroby, jej przyczyn i przebiegu.    Zakres pytań 
zadanych przez pracownika rejestracji powinien dotyczyć tylko obszaru 

pozwalającego na dokonanie rejestracji zdarzenia (imię i nazwisko, pesel, 

adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwierdzenia 

wizyty). Poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien uzy-

skać kompletną informację o zakresach świadczeń udzielanych w placów-

ce, kolejce oczekujących na świadczenia, porach zapisywania się do leka-

rzy, wymaganych dokumentach koniecznych przy przyjęciu do lekarza, 

adresach miejsc wykonywania zleconych badań diagnostycznych, zasadach 

udostępniania dokumentacji medycznej i innych informacji dotyczących 

organizacji pracy przychodni. Pacjent, w razie niepotwierdzenia przez sys-

tem elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców (e-WUŚ) powinien 

także okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Ustalanie przez placówkę medyczną konkretnego dnia lub wyznaczenie 

godzin zapisów do lekarza, jest niezgodne z prawem.   Na wizytę u leka-

rza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach 

pracy przychodni, która zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podsta-

wie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy 

wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.  

4. Pacjent nie może być zmuszany do osobistego dokonania rejestracji. 

Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicz-

nie, za pośrednictwem osoby trzeciej, a jeżeli placówka dysponuje odpo-

wiednim oprogramowaniem, również drogą elektroniczną, a także listow-

nie. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek poinformowania o dacie 

i godzinie wizyty oraz w przypadku rejestracji pierwszorazowej poinformo-

wania pacjenta o konieczności przekazania oryginalnego skierowania do 

placówki w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem wykreślenia z listy ocze-

kujących.  

5. Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej 

wizyty u lekarza. W sytuacji, gdy pacjent jest objęty leczeniem specjali-

stycznym, termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bie-

żącej wizyty u lekarza. /c.d.s.5/ 

Zasady postępowania przy rejestracji  

w placówce medycznej  
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Wiesława Rybicka- Bogusz  

To lekarz powinien zapewnić ciągłość leczenia, a nie pracownicy reje-

stracji. Pacjenci leczeni w poradniach specjalistycznych w ramach cią-
głości i kontynuacji leczenia nie mogą być wpisywani na listy oczekują-
cych na świadczenia zdrowotne. Traktowanie tych pacjentów na równi z 

pacjentami oczekującymi na pierwszą wizytę lekarską zapisanymi na 

liście kolejkowej jest działaniem niezgodnym z zasadami udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

6. Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione. 

Realizacja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się zawsze na podsta-

wie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady spe-

cjalistycznej. Dotyczy to wszyst-

kich kolejnych porad specjali-

stycznych udzielonych pacjento-

wi z przyczyny wskazanej w 

skierowaniu, zarówno w danym 

roku kalendarzowym jak i w dal-

szym okresie. W przypadku nie-

obecności lekarza, pacjent powi-

nien zostać poinformowany o 

sposobie zorganizowania opieki 

specjalistycznej w tym okresie. 

Informacja taka powinna zostać 
udostępniona w miejscu udziela-

nia świadczeń, a także w siedzi-

bie świadczeniodawcy. Aktuali-

zacja skierowania do leczenia 

specjalistycznego jest konieczna 

w sytuacji, gdy pacjent nie po-

dejmował leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie ko-

nieczne jest również wówczas, gdy przyczyna jego wystawienia jest inna 

niż w wskazana we wcześniejszym skierowaniu. Aktualizacja skierowa-

nia do leczenia w ramach poradni rehabilitacyjnej wymagana jest po 

upływie 12 miesięcy.  

7. Placówka   medyczna powinna poinformować pacjenta o ewentualnej 

zmianie terminu udzielenia świadczenia. Natomiast pacjent, gdy nie 

może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien 

poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro in-

nych oczekujących na świadczenie pacjentów. 

Zasady postępowania przy rejestracji  

w placówce medycznej  
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 W oczekiwaniu na Boże Narodzenie św. Paweł zachęca nas: «Radujcie 

się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (...) Pan jest blisko!»(Flp 

4, 4-5). Radość, do której nawołuje nas apostoł, to nie radość powierzchowna lub 

czysto emocjonalna, ani też światowa czy radość konsumpcjonizmu. Nie, to nie 

taka. Chodzi o radość bardziej autentyczną - jesteśmy wezwani do odkrycia na 

nowo jej smaku. Smaku prawdziwej radości. Jest to radość dotykająca głębi na-

szej istoty, gdy czekamy na Jezusa, który już przyszedł, aby przynieść światu zba-

wienie, obiecanego Mesjasza, zrodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy. Liturgia 

Słowa ukazuje nam odpowiedni kontekst, abyśmy zrozumieli i przeżywali tę ra-

dość. Izajasz mówi o pustyni, spieczonej ziemi, stepie (por. 35, 1); prorok ma 

przed oczami ręce osłabłe, kolana omdlałe, serca zagubione, ślepe, głuche i nieme 

(por. ww. 3-6). Jest to obraz sytuacji przygnębienia, bezlitosnego losu bez Boga. 

 Ale wreszcie głoszone jest zbawienie: «Odwagi! Nie bójcie się! - mówi 

Prorok. - Oto wasz Bóg, (...) przychodzi, by was zbawić» (Iz 35, 4). I natychmiast 

wszystko się zmienia: pustynia zakwita, pocieszenie i radość przenikają serca 

(por. ww. 5-6.). Te znaki, zapowiedziane przez Izajasza jako ukazujące obecne 

już zbawienie, wypełniają się w Jezusie. On sam to stwierdza, odpowiadając po-

słańcom wysłanym przez Jana Chrzciciela. Co Jezus mówi tym wysłannikom? 

«Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, 

głusi słyszą, umarli zmartwychwstają» (Mt 11, 5). Nie słowa, ale fakty dowodzą, 
że zbawienie, przyniesione przez Jezusa, obejmuje całą istotę ludzką i ją odradza. 

Radość jest owocem tego zbawczego działania i miłości Boga. 

 Jesteśmy wzywani, by dać się ogarnąć poczuciu rozradowania. Chrześcija-

ninowi, który nie jest radosny, czegoś brakuje  albo nie jest on chrześcijaninem! 

Radości serca, radości wewnętrznej, która prowadzi nas dalej i daje nam odwagę. 
Pan przychodzi, aby nas wyzwolić ze wszystkich zniewoleń wewnętrznych i ze-

wnętrznych. To On wskazuje nam drogę wierności, cierpliwości i wytrwałości, 

bowiem przy Jego powrocie nasza radość będzie pełna. Boże Narodzenie jest bli-

sko, znaki jego przybliżania się są widoczne na naszych ulicach, w naszych do-

mach. Te zewnętrzne znaki zachęcają nas do przyjęcia Pana, który wciąż przy-

chodzi i puka do naszych drzwi, puka do naszego serca, aby być blisko nas; wzy-

wają nas do rozpoznawania Jego kroków pośród kroków braci, przechodzących 

obok nas, zwłaszcza najsłabszych i potrzebujących. 

 Dziś jesteśmy zachęcani do radowania się z powodu bliskiego już przyjścia 

naszego Odkupiciela, jesteśmy wezwani do dzielenia się tą radością z innymi, by 

dawać pociechę i nadzieję ubogim, chorym, osobom samotnym i nieszczęśliwym. 

Niech Maryja Panna, «służebnica Pańska», pomoże nam usłyszeć głos Boga w 

modlitwie i służyć Mu ze współczuciem w braciach, abyśmy dotarli gotowi na 

spotkanie z Bożym Narodzeniem, przygotowując nasze serce na przyjęcie Jezusa. 

Papież Franciszek - Radujcie się zawsze w Panu!  

Przygotowała  na podstawie .”opoka „Magdalena Piotrowska 
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 Chór parafii św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 

powstał w 2010 r. Kierownikiem chóru od początku jest ks. prof. Hieronim 

Chamski, akompaniuje p. Mariusz Misiak. Chór uczestniczy w uroczystościach 

parafialnych i gminnych.  W 2017 r. chór nagrał pierwszą płytę, którą zatytuło-

wał Wesołych Świąt. Dziewięć kolęd, które znalazły się na krążku każdemu z 

nas powinny umilić świąteczny czas w gronie rodzinnym. Serdeczne dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania płyty: ks. prof.. H. Chamskiemu, 

p. M. Misiakowi, wszystkim chórzystom i Bibliotece w Rogozinie za udostęp-

nienie pomieszczeń do nagrań. Szczególne słowa podziękowania kieruję do fir-

my Infocam z Rogozina. Firmą kierują dwaj bracia panowie Paweł i Rafał Ław-

niczakowie. W tym miejscu chciałbym podziękować firmie za wsparcie i pomoc 

materialną przy budowie plebani. Jest to dobry przykład współpracy, określany 

w ekonomii mianem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Bóg zapłać. 
 Uroczysta prezentacja płyty 24 grudnia br. podczas mszy św. o 2400. Ser-

decznie zapraszam na to ważne wydarzenie w naszej wspólnocie.  

Mężczyźni: pierwszy rząd od lewej Piotr Wawor, Sławomir Marciniak, Mariusz Misiak, 

ks. prof. Hieronim Chamski. Wyżej od lewej: Tadeusz Kozłowski, Grzegorz Śniegocki, 

Jan Pałysa, Jan Kwasiborski. Kobiety: pierwszy rząd od lewej: Zofia Rolska, Anna Za-

lewska, Barbara Kozłowska, Anna Szczutowska. Wyżej od lewej: Renata Trojanowska, 

Beata Wroniewska, Elżbieta Janiak oraz ks. dr Janusz Wiśniewski /proboszcz/. Do chóru 

należą i w nagraniu brały udział Aleksandra Rogozińska i Karolina Żaglewska, których 

brak na zdjęciu 
Ks. J. Wiśniewski  
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Dla każdego Polaka w ciągu roku istnieją dwa wyjątkowe miesią-
ce: maj i październik. Wyjątkowe miesiące dla wielu osób, ponieważ szczególną 
czcią otaczamy Matkę Bożą. Polacy, chyba jak żaden inny naród, ukochali tę Nie-

zwykłą Kobietę tak bardzo, że obrali ją nawet swoją Królową. Świadectwem tej 

miłości jest nie tylko próba naśladowania jej życia, ale również liczne sanktuaria.  

Ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce to co krok sanktuarium maryjne.  

I rzeczywiście tak jest – Częstochowa, Licheń, Gietrzwałd, Skępe, Obory i wiele, 

wiele innych, być może nieznanych jeszcze nam miejsc. Wśród tych nieznanych, 

czy mniej znanych, prawdziwą perłę stanowią Wambierzyce. Sanktuarium, zwane 

często Dolnośląską Jerozolimą, położone jest około 20 km od Kłodzka. Miejsce  

zasługuje na uwagę, ponieważ jest to jedno z najstarszych polskich sanktuariów. 

Początek historii wambierzyckiego sanktuarium sięga XIII wieku, kiedy 

rosła tam lipa, na której umieszczona była figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem na 

ręku. Do figurki przychodził pewien niewidomy człowiek, który został uzdrowio-

ny. Wieści szybko się rozeszły, a przed figurkę zaczęły napływać coraz liczniej-

sze grupy pielgrzymów. Sława cudownej figurki nieustannie rosła, zaczęto zatem 

myśleć o osłonięciu jej przed deszczem, wiatrem i śniegiem. Tak zrodził się po-

mysł budowy świątyni, która powstała w latach 1261-1263.  

XIV – XVI wiek to czas, kiedy sanktuarium przeżywało ciężkie chwile, ponieważ 
w sąsiednich Czechach powstawał husytyzm, a następnie przyszedł luteranizm, 

który był wielkim wrogiem kultu maryjnego. Kościół najpierw zamknięto, a póź-
niej splądrowano.  

Sytuacja zmieniła się w 1623 roku, kiedy właścicielem Hrabstwa Kłodz-

kiego został arcyksiążę Karol, brat cesarza Ferdynanda II. Nakazał luterańskim i 

innym niekatolickim kaznodziejom opuścić ziemię kłodzką, a na ich miejsce 

sprowadził duchownych katolickich. Od tamtej pory, nie licząc czasów rozbio-

rów, Wambierzyce stały się ważnym punktem na mapie polskich sanktuariów 

maryjnych. Warto jednak dodać, że Wambierzyce polskim sanktuarium stały się 
dopiero  po II wojnie światowej, kiedy ziemia kłodzka została przyłączona do 

Polski. Do roku 1945 sanktuarium podlegało biskupom praskim, natomiast obec-

nie biskupom wrocławskim.  

Obecny kościół jest po prostu piękny. Wnętrze cudowne, główny ołtarz 

zachwyca, ołtarze boczne i wyposażenie kościoła bardzo bogate, ale centrum tego 

miejsca jest inne. To niewielka (28 cm) drewniana figurka Madonny z Dzieciąt-
kiem. Może niezbyt piękna, bo zniszczona przez czas, ale z pewnością niesamo-

wita i wyjątkowa. Kiedy siedzisz w ławce i wpatrujesz się w tę małą figurkę,  
masz świadomość, że ona wpatruje się w nas od prawie 800 lat, nic poza tobą i 
Nią nie istnieje. I wtedy przychodzi myśl i nadzieja – wysłuchuje i pomaga lu-

dziom od tylu lat, może pomoże i tobie. 

Nr 12/134 

Mariusz Misiak 

Sanktuarium Wambierzyckie 



 

 

1.Święto obchodzone na pamiątkę narodzenia Chrystusa. (C)   

2. Sygnały dźwiękowe między lekcjami. (B)     

3. Rudolf w drużynie Św. Mikołaja. (R)       

4.Np: wylkaniczny, spalinowy lub wentylacyjny  .(C)   

5.Ktoś bardzo dobry, łagodny. (A)         

6.Juhas lub owczarz (S).           
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Uczymy się języków obcych - angielski Nr 12/134 

Przygotowała Angelika Jezierska 

Sezon jesienno – zimowy jest trudnym okresem dla naszego organizmu, 

nie tylko ze względu na brak słońca, krótsze dni i deszczową aurę, ale też ze 

względu na ograniczenia w dostępie do świeżych warzyw i owoców, w tym mine-

rałów i witamin. Latem udało nam się co nieco zamknąć w słoikach, by w te po-

nure dni wspomagać naszą odporność. Warto jednak zwrócić swoją uwagę na 

dostępny całym rokiem produkt o niezwykle cennych właściwościach – miód! 

Przede wszystkim jest naturalnym antybiotykiem, zawiera rutynę, która wzmac-

nia ściany naczyń krwionośnych, potas, wapń, żelazo, witaminy: A, E oraz te z 

grupy B. Jednak aby w pełni wykorzystać zawarte w miodzie składniki, należy się 
z nim odpowiednio obchodzić. Przede wszystkim nie należy miodu rozpuszczać 
w gorącej wodzie, bowiem wysoka temperatura zabija jego dobro. Herbatka z 

miodkiem jak najbardziej, ale po przestudzeniu do 40o C. Zjadając łyżeczkę mio-

du bezpośrednio ze słoiczka, także zasilamy nasz organizm. Aby jednak wykorzy-

stać wszystko to, co ma on w swojej ofercie, należy łyżeczkę miodu zalać do po-

łowy szklanki zimną wodą i pozostawić na całą noc (min. 10 godzin) do odstania. 

Rano wymieszać i dolać świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny, po czym wypić 
na czczo pół godziny przed śniadaniem. Pamiętajmy jednak, aby miód kupować z 

dobrego, sprawdzonego źródła. Uwaga! Cytryna ma na celu oczyszczenie wątro-

by, a nie dostarczenie witaminy C, bo tej jest niewiele w tym owocu. Jeśli chcemy 

wspomagać nasz organizm naturalną witaminą C, jedzmy paprykę, kiwi lub natkę 
pietruszki. Smacznego J 

Cud miód 

1       R             

2               S     

3   E         E       

4           I         

5                     

6     H               
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  Nr 12/134 

Rozwiązanie krzyżówki: 1. CHRISTMAS/BOŻE NARODZENIE,   2. BELLS/

DZWONKI, 3. REINDEER/ RENIFER,   4.CHIMNEY/KOMIN  5. ANGEL/ 

ANIOŁ, 6. SHEPHERD/PASTERZ;  hasło:  SLEIGH/ SANIE  

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 - poniedziałek 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 

Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz 

serce ludzkie. Albert Einstein  

ZŁOTE MYŚLI 



 

 

 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
Nr 12/134 

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 
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Ks. dr J. Wiśniewski 

Medaliki z wizerunkiem Matki Bożej dla dzieci, które przystąpią 5 maja 2017 

r. do I Komunii św. zostaną poświęcone 10 grudnia na Mszy św. o godz. 930. 

Zapraszam uczniów klas III i rodziców na mszę św. i potem spotkanie..  

Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4 kolejne niedziele. Roz-

poczyna się 3 grudnia, a  kończy w Wigilię Bożego Narodzenia. W tym czasie 

nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy 

- kolor pokuty. Nie śpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. W każdy ponie-

działek przez okres Adwentu w naszym kościele odprawiane są Msze św. ku 

czci Maryi, w czasie których pali się świeca roratnia. Dobre przygotowanie do 

Bożego Narodzenia to nie tylko zakupione prezenty, przyozdobiona choinka , 

ale także adwentowa spowiedzi, msze roratnie i rekolekcje. Zapraszam  

Wchodzimy w czas Adwentu. Wdzięczni Bogu zasiądziemy niedługo do Wigi-

lijnego Stołu, będziemy łamać opłatek, dzielić się Miłością i Chlebem. Zapro-

śmy Chrystusa do naszych serc i domów. Opłatek będzie można nabyć w ko-

ściele w okresie Adwentu po każdej niedzielnej mszy św. (dobrowolne ofiary 

przekażemy na budowę Domu Parafialnego). Pamiętajmy o ludziach potrzebu-

jących i możliwości pomocy im poprzez zakup świec wigilijnych – cena 5 zł.  

W listopadzie zebraliśmy w na budowę plebani 2 580 PLN. Bóg zapłać.  

Rekolekcje adwentowe w tym roku będą poruszały zagadnienia osobę Pana 

Jezusa. Chodzi o racjonalne odkrywanie myśli i dzieł Boga w historii, szczegól-

nie w osobie Syna Bożego, którego odkrywamy w Biblii. Pismo święte to nic 

innego jak dzieje, które stały się świadectwem o Bogu, który objawiał się mó-

wiąc przez powoływanych przez siebie ludzi i działając w ich życiu. Centralną 
postacią tych dziejów jest Jezus z Nazaretu. Już świadkowie i uczestnicy Jego 

życia, zwykli ludzie, ale także myśliciele, historycy, egzegetów, literaci, teolo-

gowie całej ery chrześcijańskiej – wszyscy stawiają sobie pytanie: w jaki spo-

sób w ludzkim życiu Jezusa objawia się Bóg?  Myśli przewodnie będą zaczerp-

nięte z książek papież Benedykta XVI. Zapraszam do skorzystania z sakramen-

tu pokuty 30 minut przed każdą Mszą św. Niech modlitwa  osobista i wspólna 

będzie koncentrowała się na Eucharystii, a nie na innych sprawach. Jest to oka-

zja, aby odpowiednio i godnie przygotować się na Narodziny i Odwiedziny 

Syna Bożego w naszym domu, a przede wszystkim w naszym sercu. Zapraszam 

do udziału w Rekolekcjach. 
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Nr 12/134 

Dzień     Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 odwiedziny u chorych /
czwartek/ 
1700 spowiedź, nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 3 I NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św.  ODWIEDZINY ŚW. MI-

KOŁAJA 
1130 msza św.  

Pn.-So. 4-9   1800 msze św.- RORATNIA /Po./ 

Nd. 10 II NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. Poświęcenie medali-
ków Matki Bożej  
1130 msza św.  

Pn.-So. 11-16   1800 msze św. - RORATNIA /Po./ 

So. 16  ROZPOCZĘCIE  

REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 

1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 17 III NIEDZIELA  
ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  
REKOLEKCJI 

930 msza św.   
1130 msza św. 

Pn.-So. 18-23   1800 msze św.- RORATNIA /Po./ 

Pi. 22   1800 msze św.– Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego 

Nd. 24 IV NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św.   
1130 msza św. 

Pn.-
Wt. 

25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   
1130 msza św.  

Śr.-So. 27-30  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

700 msze św.  

Nd.. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZO-
WEGO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 

Nd.  24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 
2400 msza św. - PASTERKA 

Nd. 31 ŚWIĘTEJ RO-
DZINY: JEZU-
SA, MARYI I 

JÓZEFA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  


