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Pismo bezpłatne  

 
Przez polską ziemę idzie świetlana 

O twarzy lilii, wciąż uśmiechnięta 

To Matka nasza Niepokalana 

Z duszą i ciałem do nieba wzięta. 

Przez polską ziemę idzie świetlana 

Postać jej zdobią kwiaty i zioła 

Z różańcem świętym dla nas zachęta 

Spieszy przez pola, wioski i sioła 

To Matka nasza dziś Wniebowzięta.  

Dzisiaj w świątyniach modlą się wierni 

W krąg radość wielka z Maryi święta 

Niechaj Cię wszystkie serca uwielbią 
O Matko nasza dziś Wniebowzięta.  

Pozostań z nami Pani na zawsze 

O Tobie cały naród pamięta 

Wspieraj nas w trudzie i poniewierce 

    Twą świętą łaską, o Wniebowzięta.  

A.Jankowski 
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Nr 08/142 Prawa pacjenta /część III/  

Prawo Pacjenta do poszanowania godności i intymności  

1. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego mogą być obecne tylko 

osoby niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo dodat-

kowych osób ( również dodatkowych pracowników medycznych, studen-

tów uczelni medycznych) wymaga zgody Pacjenta i zgody lekarza udzie-

lającego świadczenia. 

2. Pacjent ma prawo oczekiwać na wykonanie świadczenia zdrowotnego w 

pomieszczeniu osobnym/miejscu osłoniętym. 

3. Lekarz nie powinien omawiać choroby Pacjenta i zadawać pytań w obec-

ności innych pacjentów. 

4. Pacjentowi w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego może towarzy-

szyć wskazana przez niego bliska osoba. Lekarz może nie wyrazić zgody 

na obecność bliskich, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia za-

grożenia epidemiologicznego (np. grypa) luz z uwagi na bezpieczeństwo 

zdrowotne Pacjenta. Tę odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycz-

nej. 

5. W stanie terminalnym Pacjent ma prawo do łagodzenia bólu i innych cier-

pień. 

Opr. Wiesława Rybicka- Bogusz 
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Papież  Franciszek, Prośmy Maryję  
Wniebowziętą o wsparcie 

 W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ewangelia 

przedstawia nam młodą kobietę z Nazaretu, która usłyszawszy zwiastowanie 

anielskie, wyrusza pospiesznie, aby być blisko Elżbiety w ostatnich miesiącach 

jej niezwykłej ciąży. Przybywając do niej, Maryja słyszy z jej ust słowa, które 

weszły w skład modlitwy Zdrowaś Maryjo: «Błogosławionaś Ty między niewia-

stami i błogosławiony jest owoc Twojego łona» (Łk 1, 42). Rzeczywiście naj-

większym darem, jaki Maryja przynosi Elżbiecie - i całemu światu - jest Jezus, 

który już w Niej żyje; i żyje nie tylko w wierze i oczekiwaniu, tak jak u wielu 

kobiet Starego Testamentu: od Dziewicy Jezus przyjął ludzkie ciało dla swojej 

misji zbawienia. 

 W domu Elżbiety i jej męża Zachariasza, gdzie wcześniej panował smutek 

z powodu braku dzieci, teraz jest radość z mającego się narodzić dziecka - dziec-

ka, które stanie się wielkim Janem Chrzcicielem, prekursorem Mesjasza. A kie-

dy przybywa Maryja, radość przepełnia serca i wylewa się z nich, bo niewidzial-

na, ale rzeczywista obecność Jezusa napełnia wszystko sensem: życie, rodzinę, 
zbawienie ludu... Ta pełna radość wyraża się głosem Maryi w pięknej modli-

twie, którą przekazała nam Ewangelia św. Łukasza, a która nazywa się Magnifi-

cat. Jest to pieśń uwielbienia Boga, który dokonuje wielkich rzeczy za pośred-

nictwem ludzi pokornych, nieznanych światu, tak jak Maryja, jak Jej oblubie-

niec Józef. Człowiek pokorny wiele może, ponieważ jest pokorny: nie dlatego, 

że jest mocny. To właśnie jest wielkość człowieka pokornego i pokory. Chciał-

bym was zapytać - a także samego siebie - niech każdy odpowie w sercu: «Jak 

jest z moją pokorą?». 

 Magnificat opiewa Boga miłosiernego i wiernego, który wypełnia swój 

plan zbawienia w stosunku do maluczkich i ubogich, tych, którzy w Niego wie-

rzą, którzy ufają Jego Słowu, jak Maryja. Oto okrzyk Elżbiety: «Błogosławiona 

jesteś, która uwierzyłaś» (por. Łk 1, 45).  Sławiąc Najświętszą Maryję Wniebo-

wziętą, chcielibyśmy, aby Ona przyniosła po raz kolejny nam, naszym rodzi-

nom, naszym wspólnotom ten ogromny dar, tę wyjątkową łaskę,  którą jest Jezus 

Chrystus! 

 Przynosząc Jezusa, Maryja przynosi nam też nową radość, pełną znacze-

nia; przynosi nam nową zdolność do przeżywania z wiarą chwil najbardziej bo-

lesnych i trudnych; przynosi nam zdolność do miłosierdzia, abyśmy sobie wyba-

czali, rozumieli siebie nawzajem, wspierali jedni drugich. 

 Maryja jest wzorem cnót i wiary. Gdy kontemplujemy Ją wziętą do nieba, 

po ostatecznym zakończeniu Jej ziemskiej wędrówki, dziękujemy Jej, ponieważ 
zawsze idzie przed nami w pielgrzymce życia i wiary. I prosimy Ją, by się nami 

opiekowała i nas wspierała, abyśmy mieli wiarę mocną, radosną i miłosierną. 

Przygotowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska 
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Nr 08/142 Szczęść sposobów na poprawienie nastroju 
 Choć trudno to sobie wyobrazić, to żyjący siedem wieków temu teolog 
przewidział, że czekolada to skuteczny „poprawiacz” nastroju. Oto sposoby 
na walkę z chandrą według nietypowego terapeuty – św. Tomasza z Akwi-
nu. 
 Są dni, kiedy opanowuje nas dojmujący smutek. Nie jesteśmy w stanie 

otrząsnąć się z wewnętrznego marazmu, wpadamy w dół. To z kolei utrudnia 

relacje z innymi. Jak przezwyciężyć smutek i zacząć myśleć pozytywnie? Św. 

Tomasz z Akwinu proponuje pięć zaskakująco skutecznych sposobów  

1. Spraw sobie przyjemność! 

Słynny teolog już siedem stuleci temu przewidział, że czekolada jest skutecz-

nym „poprawiaczem” nastroju. Choć może się to wydawać nieco banalne, nikt 

nie zaprzeczy, że przyjemnie jest zakończyć ciężki dzień kieliszkiem dobrego 

alkoholu. Nie ma co się obawiać, że to grzech! Jezus chętnie brał udział w ban-

kietach i ucztach. Tak przed zmartwychwstaniem, jak i po nim cieszył się tym, 

co w życiu dobre. Psalmista pisze, że „wino rozwesela serce ludzkie” (choć jed-

nocześnie upijanie się jest potępione w Piśmie Świętym). 

2. Wypłacz się 

„Każda przykrość, którą człowiek niejako zamyka w sobie, bardziej go boli, 

gdyż wzmaga uwagę na jej przedmiot. Natomiast gdy wylewa się na zewnątrz, 

wówczas uwaga niejako rozprasza się ku rzeczom zewnętrznym i dzięki temu 

wewnętrzny ból zmniejsza się” – zauważa Akwinata (I-II q. 38 a. 2). Melancho-

lia pogłębia się, gdy ból nie znajduje ujścia. Poprzez płacz dusza wyzwala się z 

paraliżującego smutku. Jezus także płakał. Papież Franciszek przypomina, że 

„pewne prawdy w życiu udaje się zauważyć jedynie obmytymi łzami oczami”. 

3. Podziel się swoim bólem z przyjacielem 

Czytałeś „Narzeczonych” Alessandro Manzoniego? Bohater znalazł się komplet-

nie sam w opuszczonym przez wszystkich z powodu zarazy domu. Po jakimś 
czasie zwierza się swemu przyjacielowi Renzowi: „Były to wydarzenia okropne; 

nie śniło mi się wcześniej, że kiedykolwiek będę świadkiem czegoś, co zdolne 

jest odebrać człowiekowi do końca życia radość. Wtedy ulgę przynosi rozmowa 

z przyjacielem”. W chwili przygnębienia mamy tendencję do postrzegania 

wszystkiego w czarnych barwach. Skutecznym antidotum jest przyjaciel 

(czasem wystarczy nawet SMS albo krótka rozmowa telefoniczna). 

4. Kontempluj prawdę 

Dobrym balsamem na wszelki smutek jest kontemplacja „fulgor veritatis“, o 

której mówi św. Augustyn. Chodzi o to, by zachwycić się prawdą zawartą w 

przyrodzie, w dziele sztuki czy utworze muzycznym. 

/c.d.s. 5/ 
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5. Weź kąpiel i utnij sobie drzemkę! 

Pewnie nie spodziewałbyś się takiej rady po poważnym średniowiecznym myśli-
cielu, ale… Teolog uważa, że kapitalnym lekarstwem na smutek jest po prostu 

kąpiel i sen. Lekarstwo cielesne może uśmierzyć chorobę ducha – to konstatacja 

głęboko chrześcijańska. Stając się człowiekiem, Bóg przyjął ludzkie ciało, poko-

nując w ten sposób dychotomię materii i ducha. Nadal można spotkać się z my-

śleniem, że chrześcijaństwo zakłada opozycję pomiędzy duszą i ciałem, które 

ma być obciążeniem czy przeszkodą dla życia duchowego. To błąd! Chrześci-

jański humanizm dowodzi, że osoba ludzka posiadająca duszę i ciało jest całko-

wicie „uduchowiona” poprzez poszukiwanie jedności z Bogiem. Tomasz Morus 

przypomina: „Nie ma nic zdrożnego w tym, że lekarz ciała może być przewodni-

kiem w chorobie duchowej. Ciało i dusza są tak ściśle zjednoczone, że razem 

tworzą jedną osobę, dlatego złe samopoczucie jednego z nich wywołuje złe sa-

mopoczucie obydwu. Stąd też doradzałbym wszystkim, aby w wypadku jakiej-

kolwiek choroby ciała spowiadać się, i tak samo radzę, aby niektóre choroby 

duszy konsultować, poza lekarzem duchowym, także z lekarzem ciała”. 

 

Szczęść sposobów na poprawienie nastroju 

Na podstawie www.Aleteia.pl 

Lato to najbardziej wyczekiwana pora roku dla większości z nas. Oferu-

je ciepło, wakacje, urlop, wyjazdy: rodzinne, z przyjaciółmi, nad wodę, do lasu, 

w góry, nad morze.  W swej ofercie ma dla nas również mnóstwo owoców, któ-

rych smak i aromat warto zamknąć w słoiku również dla ich wartości prozdro-

wotnych.  Krzewy malinowe i jeżynowe zajmują ważne miejsce w polskich 

ogrodach ze względu na ich smak, ale też właściwości lecznicze.  Owoc maliny 

zawiera kwasy organiczne, antocyjany, pektyny, cukry, sole mineralne, witami-

ny PP, B1, B2, B6, C, E, z kolei owoc jeżyny obfituje dodatkowo w prowitami-

nę A. Warto również zebrać i ususzyć liście tych owoców, ponieważ zawierają 
garbniki, kwasy organiczne, flawonoidy, sole mineralne, a liście jeżyny również 
witaminę C. O ile soki najlepiej sprawdzają się w przeziębieniach, napary z li-

ści obu owoców  można stosować do płukania jamy ustnej i gardła, a także do 

przemywania skóry przetłuszczającej się  z trądzikiem oraz przy ranach i opa-

rzeniach. Przygotowanie takich przetworów nie jest trudne, ani czasochłonne. 

Warto jednak zadbać, o to, aby zamykać w swoich słoikach nie tylko zapach i 

smak, ale też owoce, bowiem to one są źródłem cennych właściwości,  

z których później będziemy korzystać.  
Źródło: Zioła z apteki natury. Praca zbiorowa. Wyd. Publicat, 2012. 

Zapachy lata 
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Nr 08/142 Drogi do niepodległości  

 Wielka wojna, na którą oczekiwały pokolenia Polaków,  wybuchła 1 

sierpnia 1914 r.  W tym dniu Niemcy,  a  6 sierpnia Austro-Węgry wypowie-

działy wojnę Rosji. W wojnę wciągnięta została też Francja,  potem Anglia i 

wiele innych państw."Czarne orły“,  które ponad sto lat wcześniej, rozszarpały 

Polskę, teraz rzuciły się na siebie. Trzeba  powiedzieć – nikt za cel wojenny -  

nie stawiał sobie odbudowy Polski.  Niemcy wydały zaraz na początku wojny 

odezwę wzywającą Polaków do powstania przeciw Rosji. Odezwa zawierała 

tylko gołosłowne hasła typu: " Powstańcie pomni waszej przeszłości, tak wiel-

kiej  i pełnej chwały".  Drugi z zaborców -  Rosja -  wydała  odezwę do Polaków 

14 sierpnia 1914r, wzywano w niej  do wspólnej walki z Rosją przeciw Niem-

com. Rosja  wykluczała niepodległość Polski, mówiono tylko o  Polsce zjedno-

czonej pod berłem Cesarza Rosyjskiego i "swobodnej w wierze, języku i samo-

rządzie". Problemem było to, że odezwę podpisał  wódz armii rosyjskiej, a  jego 

słowo nie było wiążące dla cara i władz Rosji.  

 Na szansę odzyskania niepodległości lub tylko zwiększenia samodzielno-

ści politycy polscy zareagowałi bardzo szybko. W Krakowie powstał Naczelny 

Komitet Narodowy, który przystąpił do organizacji Legionów Polskich / I bry-

gada pod dowództwem Józefa Piłsudskiego/.  Brygada ta –  liczyła zaledwie  

ponad stu piechurów oraz pięciu jeźdźców -  stała się z czasem kamieniem wę-
gielnym legendy piłsudczykowskiej  -  6 sierpnia wkroczyła do zaboru rosyj-

skiego,  licząc na napływ ochotników i powstanie przeciw Rosji – nic takiego 

jednak  nie nastąpiło. Wkraczających strzelców ludność witała niechętnie i po-

dejrzliwie.  

 Z kolei zwolennicy opcji rosyjskiej utworzyli  Komitet Narodowy Polski 

– celem komietu była odbudowa państwa polskiego przy pomocy państw wro-

gich Niemcom i Austro-Węgrom,  tj. Rosji, Francji i Anglii. Wiosną 1915r zie-

mie polskie zajęły armie niemiecka i austriacka,  wypierając Rosjan na wschód. 

Zapoczątkowało to z jednej strony gospodarkę rabunkową -Niemcy rozpoczęły 

grabież zdobytych ziem,  z drugiej strony pozwolono na powrót polskiego szkol-

nictwa, otwarcie politechniki i uniwersytetu, pozwolono na powołanie w War-

szawie Polskiego Komitetu Obywatelskiego. Komitet pełnił funkcje zarządu 

miejskiego,  w rzeczywistości jednak reprezentował wobec władz okupacyjnych 

cały kraj. W miarę  przedłużania się wojny Niemcy i Austro-Węgry zaczęły od-

czuwać brak rezerw ludzkich – brakowało żołnierzy. W celu pozyskania ochot-

ników polskich okupanci wydali tzw. Akt 5 listopada. Zapowiadono w nim 

utworzenie „samodzielnego“ państwa polskiego,  ale sprzymierzonego z  Niem-

cami i Austro-Węgrami,  z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym. 

Państwo polskie  miało więc powstać tylko z ziem zaboru rosyjskiego – ziemie 

zaboru pruskiego i austriackiego,  miały być poza jego granicami.  /c.d.s. 7/ 
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    "Ceną" za to miała być armia polska walcząca u boku Niemiec i 

Austro-Węgier. Akt ten był bardzo istotny z innego powodu – sprawę polską 
stawiał na forum międzynarodowym, stanowisko w tej sprawie musiała teraz 

zająć druga strona. Ponadto utworzono  Tymczasową Radę Stanu,  w roku 1917 

przekształconą w Radę Regencyjną i wreszcie Radę Królestwa Polskiego. Rada 

Regencyjna zaczęła tworzyć zręby rządu i administracji polskiej – to,  co było 

tak potrzebne w dniach odzyskania niepodległości.  

 W lutym roku 1917r  trudy wojny spowodowały upadek caratu w Rosji. 

Powstał Rząd Tymczasowy, który wydał proklamację stwierdzającą prawo Pola-

ków do posiadania państwa "połączonego z Rosją wolnym sojuszem wojsko-

wym". Wynikiem  tej proklamacji była możliwość tworzenia w Rosji polskich 

wojsk, dzięki temu powstały dwa Polskie  Korpusy.   Wobec powyższego so-

jusznik Rosji -  Francja -   również wyraziła zgodą na tworzenie wojska polskie-

go na jej terytorium – tak powstała armia zwana Błękitną lub Armią Hallera.  
W styczniu 1918 roku prezydent 

USA Wilson sformuował program 

polityczny – "Czternaście Punktów", 

pkt. 13 zapowiadał utworzenie z tere-

nów "bezspornie polskich niepodle-

głego państwa z wolnym dostępem 

do morza i posiadającego międzyna-

rodowe gwarancje".  Trzeba zwrócić 
uwagę , że  USA były już wtedy 

uczestnikiem wojny,  zapewniały  

Francji i Anglii nie tylko kredyty i 

sprzęt wojenny,  ale też wsparcie 

własnych wojsk,  głos prezydenta 

USA był więc niezmiernie ważny. 

Trzeba jednak też pamiętać, że 

stwierdzenie o dostępie do morza nie 

znaczyło posiadania przez Polskę Po-

morza lecz tylko swobodę żeglugi po Wiśle oraz wolny port w Gdańsku. Podob-

nie stwierdzenie o terenach "bezspornie polskich" wskazywało wyraźnie, że te-

renów spornych  Galicji, Pomorza , Wielkopolski , Śląska, itd. deklaracja nie 

dotyczy. 

 Reasumując,  można stwierdzić, że gdy I wojna  światowa zbliżała się do 

końca,  "sprawa polska" była na porządku wielkiej polityki międzynarodowej, 

Polacy mieli swoje reprezentacje polityczne i wojsko  po obydwu stronach kon-

fliktu a w  kraju działała namiastka rządu polskiego. Były to wielkie osiagnięcia 

oraz podstawa do zaczynającej się "gry o Polskę".  

Drogi do niepodległości  

Krzysztof Frączkowski 
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15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. W 

tym dniu szczególną uwagę kierujemy w stronę Jasnej Góry, duchowej stolicy 

Polski, gdzie licznie zgromadzeni pielgrzymi uczestniczą w mszy świętej odpu-

stowej. Jednak dla nas, Mazowszan, jest to szczególny dzień również dlatego, że 

przypada wtedy 450. rocznica śmierci Stanisława Kostki -  świętego pochodzą-
cego z naszej diecezji. 

Poznajmy najpierw rodziców Stanisława. Ojciec – Jan, był synem Na-

woja, sekretarza królewskiego i chorążego ciechanowskiego. W 1564 został 

kasztelanem zakroczymskim, czyli urzędnikiem lokalnym, zajmującym się ścią-
ganiem danin na rzecz panującego, obroną i sądownictwem na ternie kasztelanii 

(jednostki administracyjnej odpowiadającej dzisiejszemu powiatowi). Matka 

Stanisława – Małgorzata z Kryskich, pochodziła z niedalekiego nam Drobina. 

Krewni Małgorzaty byli królewskimi dworzanami i posłami, którzy w imieniu 

króla polskiego podróżowali do wielu krajów.  
Jan i Małgorzata mieli 5 dzieci – Pawła, Stanisława, Wojciecha, Mikoła-

ja, Annę. Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie. Niektóre źródła mówią, że 

państwo Kostkowie mieli dwie córki, jednak imię drugiej jest nieznane. Rodzina 

Kostków mieszkała w drewnianym dworku w Rostkowie.   

Kostka miał wielkie plany i nadzieje, że jego synowie będą piastowali 

wysokie godności państwowe. Nadzieje w połowie się spełniły, bowiem Paweł 

został chorążym ciechanowskim. Stanisław natomiast, mogłoby się wydawać, że 

zawiódł ojca całkowicie. Wstąpił do zakonu. Zanim jednak to się dokonało mu-

siał wiele przejść. 
Stanisław został ochrzczony w przasnyskiej farze (Rostkowo należało 

do parafii Przasnysz). Od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej at-

mosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: "Rodzice postę-
powali z nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas 

upominali i brali udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez 

wszystkich byliśmy kochani". Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał 

nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata 

razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela 

Jana Bilińskiego, który w późniejszym czasie został proboszczem w Radzano-

wie – naszej sąsiedniej parafii. Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazetki. 

Miłość według ks. Jana Twardowskiego 

Stanisław Kostka – święty szlachcic z Rostkowa 

Mariusz Misiak 

Okres wakacji to najlepszy czas na wspólne rodzinne spędzanie czasu. Mogą to 

być wyjazdy, wszelakie rozrywki a także czytanie książek. Wspaniałą książką 
dla całej rodziny jest pozycja księdza Jana Twardowskiego „Serce za serce, czyli 

co to znaczy kochać”. /c.d.s. 9/ 
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b.m 

W sposób przejrzysty i z właściwym Auto-

rowi poczuciem humoru i mądrością opisu-

je różne odcienie miłości – od dziecięcych 

uczuć do rodziców, rodzeństwa, poprzez 

młodzieńcze uniesienia i fascynacje do mi-

łości dojrzałej do założenia rodziny po mi-

łość do Boga.  

 Ksiądz Twardowski dowcipnie pisze 

o rodzinie, szkolnych i wakacyjnych miłościach, tęsknych listach w kolorowych 

kopertach, nadziejach  i rozczarowaniach. Opisuje również miłość nieodwzajem-

nioną, ból odrzucenia i łzy rozpaczy. Bo miłość to bezinteresowność, odpowie-

dzialność, opiekuńczość i chęć dawania z siebie jak najwięcej. 

 Dla młodych czytelników jest to swoisty elementarz miłości, zawierający 

życiowe drogowskazy i mądrości. Dla tych bardziej dojrzałych jest to sentymen-

talna podróż w świat pierwszych miłości, pełna wspomnień, tęsknot i zauroczeń. 
 Książka jest opatrzona pięknymi ilustracjami, które bardzo zachęcają do 

przeglądania i czytania kolejnych stron. Wzbogaćmy swoją wiedzę o miłości 

….bo w rzeczywistości ciągle się jej uczymy. 

Miłość według ks. Jana Twardowskiego 

Do Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej 
Dziś niebo całe z chórem Aniołów 

przed Matką Jezusa chylą swe czoła 

z ciałem i duszą wzięta do nieba 

Jej chwały nasz rozum pojąć nie zdoła  
Bóg wybrał ją sobie na Matkę dla Syna 

a Ona przyjęła ten skarb z radością 
i chociaż nieraz krwawiło Jej serce 

pokorna cicha cierpiała z godnością  

A. Jankowski 
Za Swoją Matuchną zatęsknił Syn Boży 

i wezwał do nieba by z Nim została 

by Swoje dzieci na tym łez padole 

matczyną opieką zawsze wspomagała  

Panno Wniebowzięta Panno najmilsza 

Twojej wielkości ni pojąć ni zmierzyć 
miłości blaskiem przewyższasz słońce 

jak Ci nie ufać jak nie zawierzyć  
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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 

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 środa miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   

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 - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Złote myśli Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,  

co się tej nadziei może sprzeciwiać.   
Św. Jan Pawseł II 
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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 

Szanowni Mieszkańcy, 
 uprzejmie informuję, iż w ciągu nadchodzących dni Polska Spółka Ga-

zownictwa sp. z o.o. planuje rozpocząć budowę sieci gazowej w miejscowo-

ściach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino. Z uzyska-

nych informacji wynika, iż w roku bieżącym wybudowana zostanie główna sieć, 
natomiast indywidualne przyłącza wykonywane będą w 2019 roku.  

 Już teraz PSG sp. z o.o. uruchamia możliwość składania wniosków o 

zawarcie umowy przyłączeniowej. Wnioski można składać w Urzędzie 
Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32, pokój 32. Formularz stosownego 

wniosku do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej PSG sp. z o.o. 

oraz z gminnej strony internetowej www.radzanowo.pl/siec-gazowa. 
Wszelkie informacje dotyczące budowy sieci gazowej na terenie 

gminy Radzanowo będziemy na bieżąco umieszczać na gminnej stronie in-

ternetowej, w nowoutworzonej zakładce SIEĆ GAZOWA. Ponadto urucha-

miamy skrzynkę mailową, na którą mogą Państwo przesyłać swoje zapytania do-

tyczące inwestycji gazowej: gaz@radzanowo.pl 
Zainteresowanych Mieszkańców zapraszam na spotkanie 

informacyjne z przedstawicielami PSG sp. z o.o., jakie organizujemy w 
dniu 2 sierpnia 2018 r. : 
o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Rogozinie, ul. Strażacka 3 
o godzinie 19:00 w Góralskiej Chacie, Stare Boryszewo 105 

OGŁOSZENIA 

Ks. J. Wiśniewski 

KOMUNIKAT W SPRAWIE BUDOWY SIECI GAZOWEJ  
W GMINIE RADZANOWO 

       Z poważaniem  
           WÓJT  
Sylwester Ziemkiewicz  

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy w lipcu pomagali przy budowie pleba-

ni. Dziękuję za ofiary pieniężne w III niedzielę lipca, w którą zebraliśmy  

1560 PLN. Drodzy Parafianie i przyjaciele Bóg zapłać.  

Zapraszam do udziału w XXXVII PIESZEJ PIELGRZYMCE Z PŁOCKA 
NA JASNĄ GÓRĘ w dniach 6 – 15 sierpnia. Więcej informacji w gablocie 

parafialnej, w kancelarii lub na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.  
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Dzień 
     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Śr.-So. 1-4   1800 msze św.  

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1600 - odwiedziny u chorych  
/czwartek/ 
1700 spowiedź , Adoracja, 
Nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 
1800 msza św.  

Po. 6 PRZEMIENIENIE  
PAŃSKIE 

 1800 msza św.  

Wt.-Pi. 7-11   1800 msze św.  

Nd. 12 XIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św.  

Śr. 15  UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY 

930 msza św.,  

1130 msza św.  

Cz.-So. 16-18   1800 msze św.  

Nd. 19 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-So. 20-25   1800 msze św.  

Cz. 24  ŚWIĘTO  
ŚW. BARTŁOMIEJA   

APOSTOŁA 

1800 msza św.  

So. 26   1700 msza św.- ślub 
1800 msza św.  

Nd. 
  

26 XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ  

MARYI PANNY  

CZĘSTOCHOWSKIEJ 

930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Pi. 27-31   1800 msze św.  

Czw. 9  ŚW. TERESY BENE-
DYKTY OD KRZYŻA 

(EDYTA STEIN) 

1800 msza św.  

Nd. 5 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.   

6 sierpnia to święto, wprowadził je pap. Kalikst III, jako podziękowanie Bogu za 

odniesione zwycięstwo pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wydarzenie z 

życia Jezusa, opisane w Biblii przez trzech ewangelistów.  


