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Pismo bezpłatne  

 
"Matka Boska Siewna" 

 

 

Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, 
sieje ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli. 

 

 

Rzuca swe promienne blaski na pola i sioła, 
miłosierna, pełna łaski patrzy dookoła. 

 
 

A jesienne kwiaty przed Nią na miedzy się chylą, 
ranek do stóp Jej blask sieje zapatrzenia chwilą. 

 

 

Idzie drogą, idzie polem niby mgła powiewna 
błogosławić ludzką dolę Matka Boska Siewna. 

 

 

Wiatr Ją muska i całuje kraj błękitnej szaty, 
szepcą cicho: "Ave Maria" na miedzy bławaty. 

  

 

Józef Skura 
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Nr 09/143 Papież Franciszek: zniewaga może zabić  

 Od zniewagi do pojednania, od zawiści do przyjaźni - to droga, którą 
wskazuje nam Jezus. W swoim rozważaniu Papież zainspirował się fragmentem 

Ewangelii Mateusza (5, 20-26). Ażeby umożliwić nam dobre zrozumienie na-

uczania na temat relacji miłości i miłosierdzia Pan posługuje się przykładem z 

życia codziennego: „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś 
z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby 

nie wtrącono cię do więzienia'”.  

 To jest zasada „mądrości ludzkiej” - lepsza jest zawsze zła ugoda niż do-

bry sąd. Posunięcie się do sądu jest ostatnim krokiem: jest doprowadzeniem 

ostatecznie do postawy wrogości. I dlatego mądrzy politycy zawsze radzą: 
'Wynegocjujmy rozwiązanie tego problemu, żeby uniknąć wojny'. Papież wyja-

śnia - Pan mówi: zniewaga nie kończy się na samej sobie; zniewaga jest bramą, 
która się otwiera, jest zapoczątkowaniem drogi, która się zakończy zabiciem, 

gdyż zniewaga jest początkiem zabijania, jest zdyskwalifikowaniem drugiego 

człowieka, jest odsunięciem go na bok, jest zabiciem go przez społeczeństwo.  

 Przyzwyczailiśmy się do oddychania atmosferą obelg. Wystarczy prowa-

dzić samochód w godzinach szczytu: „Nie, nie słuchaj go, ten jest taki a taki...”. 

A tymi słowami kamienuje się daną osobę, nie ma już prawa mówić, nie będzie 

miała głosu - jej głos został przekreślony.  

 Zniewaga często rodzi się z zawiści. To zawiść otwiera bramę, bowiem 

kiedy jakaś osoba ma coś, co mnie zagraża, zawiść prowadzi mnie do jej znie-

ważania. Księga Mądrości mówi nam, że śmierć weszła na świat przez zawiść 
diabła; to zawiść prowadzi do śmierci. W rzeczywistości, zastanówmy się do-

brze nad ową ukrytą zawiścią, a kiedy nie jest ukryta, jest silna, jest zdolna spo-

wodować, że zżółkniesz, zzieleniejesz, jak to sprawia żółć, kiedy jesteś chory; 

ludzie z duszą żółtą, z duszą zieloną z zazdrości, która ich skłania do obrażania, 

prowadzi ich do zniszczenia drugiego. Jezus wstrzymuje tę drogę: 'Nie, tak nie 

można' - tak iż jeśli idziesz się modlić, idziesz na Mszę św., a spostrzeżesz się, 
że któryś z twoich braci ma coś przeciwko tobie, idź i się pojednaj. Pojednanie 

nie jest kwestią dobrych manier, jest postawą, która stara się uszanować godność 
drugiego, a także moją.  
 Papież proponuje rachunek sumienia. Dobrze nam zrobi, jeżeli się zasta-

nowimy: w jaki sposób znieważam? A to nie oznacza sporządzenia wykazu 

wszystkich brzydkich słów, jakie znam, dla innych; nie, to nie to. Dobrze jest 

zadać sobie pytanie: Jak i kiedy ja znieważam? Kiedy odrzucam drugiego czło-

wieka z mojego serca przez obelgę? I zobaczyć, czy jest w tym gorzki korzeń 
zawiści, która rodzi we mnie chęć zniszczenia drugiego, żeby go zdominować w 

rywalizacji. Choć nie jest to łatwe, zachęcam, aby pomyśleć, jak byłoby pięknie 

nigdy nie znieważać - pięknie, gdyż w ten sposób pozwalamy wzrastać innym. 

      Na podstawie www.opoka.org.pl przygotowała M. Piotrowska 
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Bardzo pobożna dziewczyna i letni katolik – 
czy taki związek ma szansę? 

Ważniejsza może okazać się twoja reakcja na jego spóźnienie niż opowiada-
nie mu o tym, co mówi dzisiejsza Ewangelia. 

 Ona od lat we wspólnocie, a on do kościoła w niedziele i święta – jak to 

pogodzić? Co zrobić, gdy ukochany nie chce iść do kościoła w środę? Jak odpo-

wiedzieć na pytanie, po co? Jak reagować, gdy odmawia kolejnego wyjazdu na 

rekolekcje? Jak zachowywać się w sytuacji, gdy dewaluuje mój aktywny udział 

w życiu Kościoła? Co mówić, gdy ciągle słyszę „znowu do kościoła, oszala-

łaś?”. 

Chrześcijaństwo to stan serca 
 Przede wszystkim pamiętaj o tym, że chrześcijaństwo to nie chodzenie do 

kościoła. To stan ludzkiego serca. O chrześcijańskiej postawie nie świadczy 

ilość zrealizowanych kościelnych aktywności. To zdolność do kochania mówi 
najwięcej o twojej bliskości z Bogiem. Umiejętność bycia w relacji jest miarą 
twojego duchowego życia. Zanim więc ocenimy „letniość” drugiej osoby, po-
winniśmy przyjąć dobre kryterium. Być może okaże się, że twój chłopak nie 

jest aż tak bardzo niechrześcijański, jak myślisz. Może mimo jego niechęci do 

wszelkich nabożeństw realizuje Bożą miłość w codzienności. Jest duża szansa 

na to, że wasze dążenia są zbieżne, mimo innego sposobu ich nazywania i reali-

zowania. Sprecyzowanie waszych pragnień czy wizji na przyszłość może 
zweryfikować to, czy rzeczywiście się rozmijacie. Być może w miejscu, w któ-

rym obecnie widzicie całkowitą niespójność uniemożliwiającą kontynuowanie 

związku, pojawią się punkty wspólne. 

Przede wszystkim – rozmawiajcie 
 Porozmawiajcie zatem o wspólnych wartościach. To one są fundamentem 

każdego związku. Ich rozbieżność może uniemożliwić lub utrudnić zbudowanie 

bliskiej relacji. Pomyślcie o nich bardzo szeroko. Zadajcie sobie generalne pyta-

nie – co jest dla was ważne? 

 Tylko rozmowa ze wzajemnym zrozumieniem, otwartość na inność i po-

rzucenie własnych przyzwyczajeń może uratować waszą relację. Warto więc na 
chwilę odłożyć temat kolejnego wyjazdu na rekolekcje, a porozmawiać o 
tym co najistotniejsze – jak chcecie żyć? Tematy „kościelne” niekiedy mogą 
zasłonić to, co jest najważniejsze i na czym potrzebujecie się skupić. 

A co, jeśli on faktycznie jest „letni”? 
 Może się okazać, że wasze wartości rzeczywiście nie są spójne i rozmija-

cie się w wielu istotnych kwestiach. Twój wybranek faktycznie daje się poznać 
jako osoba „letnia”, niemająca nad tym głębszej refleksji, nieposzukująca Boga 

w codzienności. Nie jest to jednak oczywisty powód do natychmiastowego ze-

rwania relacji. \c.d.s.4\ 
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Czasami warto spróbować. „Oporny” chłopak to trudne zadanie, ale być może 

nie bez powodu Bóg postawił go na twojej drodze. Niekoniecznie musi on być 
przeszkodą w Bożym planie na twoje życie, a może być wręcz szansą na jego 
realizację. A zatem, nie traktuj swojego chłopaka jako zagrożenia. Lęk nigdy 

nie jest dobrym drogowskazem. Stoi w opozycji do miłości, która jako jedyna 

może zdziałać cuda w twoim życiu. 

Tylko postawa miłości wynikająca z wnętrza twojego serca przekona twojego 

chłopaka do większej bliskości z Bogiem. 

To, jak funkcjonujesz w codziennych sytuacjach. Ważniejsza może okazać się 
twoja reakcja na jego spóźnienie niż opowiadanie mu o tym, co mówi dzi-
siejsza Ewangelia. 

 Osobę, która jest na początkowym etapie relacji z Bogiem możesz przeko-

nać tylko praktyką, konkretnym aktem miłości w codzienności. Nie mam na my-

śli tego, że musisz być idealna i udawać kogoś, kto nie ma wad i słabości. Wręcz 

przeciwnie. Pokaż swoją niedoskonałość i wiarę w to, że Bóg kocha cię pomi-
mo wszelkiej ułomności. Spróbuj właśnie w taki sposób kochać swojego wy-

branka. 

Prawdziwa miłość, a więc cierpliwość, łaskawość, brak zazdrości, nieszukanie 

swego czy niepamiętanie złego, najbardziej przybliży mu Boga. 

Ilona Przeciszewska 

Na ziemię uśpioną – w błękitach i zorzach – 

szczeblami promieni schodzi Matka Boża –  

i ziarna po rolach rozsiewa… 

 

A ziarna w jej dłoniach świetlanych się mienią –  

nim padną na skiby, zórz rannych czerwienią  
rozlaną na niebie i drzewach.  

 

Mgły siwe po polach i niwach się wloką –  

szatami Siewczyni rozwiane szeroko – 

i chaty niebieskie śpią jeszcze –  

 

Gdy Śliczna Panienka z zapaski srebrzystej  

rozsiewa po skibach zbóż ziarna złociste… 

i skrapia je rosą, jak deszczem. (…) 



5 

Nr 09/143  

1             K         

2           L           

3                   Ł   

4       K               

5           E           

6   S             A     

7       R               

8               A       

9   K                   

10         O           
  

1.Akademia Pana…..? (J.Brzechwa)   

2. Rudy ogon to jego spadek. (J.Brzechwa)  

3. Spadło z pieca. (J.Tuwim)     

4. Ciężka oliwa. ( J.Tuwim)     

5. Nic nie robi cały dzień. (J.Brzechwa) 

6. Dzieci Pana…..?(W.Chotomska)   

7.Szewczyk…..? (J.Porazińska)   

8. Spotkał Katarzynę. (J.Brzechwa)   

9. Zgubił je pan Hilary.(J.Tuwim)   

10. …. KŁamczucha?(J.Porazińska)   
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Nr 09/143 Religie świata -  
Chrześcijaństwo: Protestantyzm 

Protestantyzm - jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicy-

zmu i prawosławia, na którą składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek 

ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych 

wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku. 

Protestanci wierzą w tego samego Boga co katolicy (trójjedynego, 

wszechmocnego Stwórcę Nieba i Ziemi), różnią  się jednak w spojrzeniu na to, 

jak należy Mu służyć. Wierzą, że tylko Pismo Święte, a nie kościół, jest nie-

omylne. Dlatego nie uznają autorytetu papieży. Wierzą, że tylko Jezus Chrystus, 

odwieczny Boży Syn, ma być wywyższony jako pośrednik między Ojcem a 

ludźmi. Dlatego nie czczą świętych (w tym Marii) i się do nich nie modlą 
Jak wygląda dom modlitwy u protestantów? Katolicy mają kościoły, żydzi 

synagogi, a protestanci zbory, czyli wspólnoty wiernych, miejsca, gdzie się w 

dni świąteczne zbierają wierni na nabożeństwo i na modlitwy. Nie ma taberna-

kulum. Protestant wchodzi do zboru swojego jak do zwyczajnego domu. Nie 

klęka, bo nie wierzy, ażeby Pan Jezus był osobiście obecny w zborze; jest w nim 

tylko obecny mocą swojej wszędyobecności jako Bóg, tak samo jak w każdym 

innym domu. Świątynie protestanckie słyną z prostoty. Budynek  może być 
piękny i elegancki, ale w jego wnętrzu nie znajdzie się wielu ozdób. Nad ołta-

rzem wisi obraz przedstawiający scenę z życia Jezusa. Na stole leży otwarta Bi-

blia, obok niej stoją kwiaty i palą się świece. Protestanci mogą przychodzić do 

zboru codziennie, ale najwięcej ludzi pojawia się w niedzielę. Wspólną modli-

twę prowadzi pastor, duchowny (osoba o określonych kwalifikacjach i dojrzało-

ści przewodząca zborowi), ale nie kapłan. Po pierwszej części nabożeństwa 

dzieci przechodzą do salki obok. Mają tam specjalne zajęcia – przedszkole nie-

dzielne lub szkółkę niedzielną. Rozmawiają o tym samym fragmencie Biblii, 

którego słuchają w zborze dorośli. 
Czy protestanci chodzą do spowiedzi jak katolicy i prawosławni? Nie. U 

protestantów obowiązuje spowiedź powszechna. Podczas nabożeństwa cały zbór 

wypowiada Modlitwę Spowiednią, po której pastor zadaje wszystkim trzy pyta-

nia: Czy żałujesz swoich grzechów? Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów? 

Czy chcesz poprawić swoje życie? Wierni trzykrotnie odpowiadają „tak”, a pa-

stor udziela rozgrzeszenia. 

Czy można odprawić nabożeństwo bez duchownego? W protestantyzmie 

jest zwyczaj domowych nabożeństw. Rodzina gromadzi się wokół stołu, wspól-

nie śpiewa pieśń, czyta Biblię, odmawia modlitwy. Ważny moment takiego na-

bożeństwa to odczytanie kazania. Są gotowe zbiory kazań na niedziele i święta, 

tzw. Postylle. Tradycja domowych nabożeństw jest bardzo stara, protestanci nie 

zawsze mieli w pobliżu domy modlitw, więc w niedzielę modlili się w swoim 

domu razem z najbliższymi. \c.d.s.7\ 
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Kiedy dziecko zostaje protestantem? Jeśli dziecko wychowuje się w pro-

testanckiej rodzinie, modli się i chodzi do szkółki niedzielnej należy do Kościoła 

Protestanckiego. Ceremonią, która tradycyjnie wprowadza chrześcijańskie 

dziecko do Kościoła jest chrzest. Decydują o nim rodzice – nikt nie pyta prze-

cież noworodka o zdanie. Ale każdy człowiek powinien tak ważną decyzję jak 

wybór wyznania podjąć sam za siebie. I stąd się wzięła u protestantów w XVII 

w. uroczystość konfirmacji, czyli potwierdzenia i umocnienia wiary, odpowied-

nik jednocześnie pierwszej komunii i bierzmowania, sakramentów Kościoła ka-

tolickiego, ale nie ma ona charakteru sakramentu. Jest to moment, kiedy młody 

chrześcijanin osobiście składa przed Bogiem przyrzeczenie: deklaruje, że przy-

należy do grona dzieci Bożych i że chce w tym gronie, w tym Kościele, pozo-

stać. Do konfirmacji dziecko musi się solidnie przygotować. Poznaje cały Kate-

chizm Lutra, czyli zbiór modlitw i nauk, uczy się o podstawowych prawdach 

wiary potrzebnych człowiekowi do zbawienia, poznaje przykazania Boże, mo-

dlitwy, dowiaduje się czym są sakramenty, na czym polega spowiedź oraz jakie 

protestanci mają obowiązki wobec Boga. 

Co się dzieje z protestantem, gdy zgaśnie w nim życie? Kiedy człowiek 

żyje, jego dusza jest zamknięta w ludzkim ciele. W Biblii nazywa się je 

„ziemskim namiotem”. W chwili śmierci „ziemski namiot” przestaje być po-

trzebny. Wraca do ziemi i zamienia się w proch. A dusza przechodzi do wiecz-

ności. Do Boga. Katolicy i prawosławni uważają, że na zbawienie i życie wiecz-

ne blisko Boga trzeba zapracować w życiu doczesnym. Człowiek ma tak postę-
pować, żeby po śmierci trafić do nieba. Protestanci wierzą, że każdy ochrzczony 

zbawienie otrzymuje z łaski, za darmo, Bóg mu je po prostu daje – jeśli tylko 

człowiek wierzy w Chrystusa i w to, że umarł na krzyżu za grzechy wszystkich 

ludzi. Protestanci wierzą w niebo i piekło, nie wierzą w stan pośredni, czyli czy-

ściec.  

Religie świata -  
Chrześcijaństwo: Protestantyzm 

Przygotowała na podstawie Bozie, czyli jak wygląda Bóg K. Oponowicz - B. Kapowicka  

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. 

Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.  

 

Szukając Boga człowiek musi odnajdywać siebie, 

skoro sam jest podobieństwem Boga. 

Nie odnajdzie siebie inaczej.  

Św. Jan Paweł II o Ojczyźnie i człowieku 
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Nr 09/143 Sanktuarium NMP w Skępem 

Okres letni to czas pielgrzymo-

wania do miejsc świętych. Wierni 

biorą w nich udział z różnych powo-

dów. Jedni wędrują do Matki Bożej z 

bagażem próśb, inni z wdzięczności 

za otrzymane łaski. Wszyscy chcą 
pokłonić się Najświętszej Panience i 

oddać jej cześć. 
W Polsce najbardziej rozpo-

wszechniona i najliczniejsza jest piel-

grzymka do Częstochowy. Nie wszyscy jednak czują się na siłach, aby podjąć 
trud wielodniowego pielgrzymowania. Całkiem blisko naszych stron znajduje 

się Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej, gdzie posługują Ojcowie Bernardyni. 

Powstanie i rozwój klasztoru w Skępem związane jest z objawieniem, ja-

kie w tym miejscu otrzymał kuśnierz Jan Pobiedzisk podczas panującej w 1495 

roku epidemii dżumy. Po tym wydarzeniu właściciel Skępego wybudował kapli-

cę, która była licznie odwiedzana przez okolicznych mieszkańców. 

W latach 1508-1510 wybudowano klasztor i kościół, który został konse-

krowany w 1511 roku przez Mikołaja Kościeleckiego, biskupa chełmińskiego. 

Pierwsze wzmianki o pielgrzymowaniu z Płocka do Skępego pochodzą z 

1631 roku. Wtedy to członkowie bractwa św. Różańca z kościoła dominikanów 

wyruszyli do Skępego z prośbą o ratunek przed epidemią cholery, która dziesiąt-
kowała mieszkańców miasta. Choroba ustąpiła, więc pielgrzymi złożyli przysię-
gę, że będą wędrować do Skępego każdego roku. 

Płocczanie do Sanktuarium wędrują od ponad 160 lat, aby wziąć udział w 

uroczystościach odpustowych Narodzenia Najświętszej Marii Panny, które rok-

rocznie odbywają się 8 września. 

Pątnicy wyruszają spod płockiej Fary 

6 września. Dwa dni to czas wspólnej 

modlitwy, integracji, a także walki ze 

swoimi słabościami. 8 września, po 

głównych uroczystościach i uzyskaniu 

odpustu, część pielgrzymów wraca do 

domów pieszo. Kult Matki Bożej jest 

ciągle żywy, wierni nie patrząc na 

przeciwności ciągle Ją odwiedzają, 
oddając w opiekę siebie i swoich bli-

skich.                                                                                                                    

B.M. 
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Nr 09/143 Stanisław Kostka –  
święty szlachcic z Rostkowa 

W ostatnim numerze gazetki, w opowieści o Stanisławie Kostce, doszli-

śmy do momentu kiedy ma on już 14 lat i pobierał nauki w domu. Przyszedł jed-

nak czas, że rodzinne Rostkowo należało opuścić, aby zdobyć solidne wykształ-

cenie, najlepiej za granicą Królestwa Polskiego. Ojciec braci Kostków postano-

wił, że bardzo dobrym miejscem, gdzie jego synowie będą się uczyć, jest Wie-

deń, a tam, założone przez jezuitów, kolegium. Jak rzekł ojciec, tak się stało. 

Paweł i Stanisław, pod opieką Bilińskiego, wyruszyli do Wiednia. 

Zajęcia w szkole przeplatały się z modlitwą. Stasiowi się to podobało, 

czego nie można chyba powiedzieć o Pawle, bo ten był bardziej rozrywkowy niż 
brat. Pobożność młodszego z Kostków była nierzadko powodem sprzeczek mię-
dzy braćmi, co potwierdził sam Paweł, kiedy później przyznał, że bywał 

„przykry” dla brata (chociaż użył pewnie najłagodniejszego słowa, żeby opisać 
swoje zachowanie – każdy z nas tak ma). 

Szczególny moment nastał zimą 1566 roku, kiedy Stanisław poważnie 

zachorował. Było to przeziębienie. W dzisiejszych czasach przeziębienie nie jest 

tak groźne, bo mamy dostęp do szerokiej gamy lekarstw, ale w XVI wieku tak 

zwykła choroba mogła być nawet przyczyną śmierci. I wtedy, w tak ciężkim 

stanie, Stanisław zobaczył Maryję, niosącą w jego stronę Dzieciątko Jezus, które 

następnie złożyła w jego ramionach. Od tego wydarzenia choroba zaczęła ustę-
pować, a ten młody szlachcic zdecydował, że jego życie musi być w zakonie 

jezuitów.  

Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do 

zakonu, zdecydował się na czyn, wydawałoby się, szaleńczy. Dnia 10 sierpnia 

1567 r., w niedzielę rano po Mszy św., ubrany w ubogie szaty, by nie zwracać 
na siebie uwagi, decyduje się na ucieczkę. Zostawił list, w którym tłumaczy się 
przed Pawłem i Bilińskim dlaczego podjął taką decyzję oraz prosi o pożegnanie 

w jego imieniu rodziców. Paweł z Bilińskim zorganizowali pościg, Stanisława 

jednak nie rozpoznano, gdyż był przebrany w ubranie żebracze. Po wielu tru-

dach Stanisław dotarł do Rzymu, gdzie osiągnął swój cel – został przyjęty do 

Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuitów. 

Na miesiąc przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opusz-

cza go przeczucie o bliskiej śmierci. W dniu 10 sierpnia 1568 r. zachorował i po 

raz drugi. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. 

Stan jego zdrowia nagle się pogorszył, poprosił więc o spowiedź, przyjął Komu-

nię św. i Sakrament Chorych. Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. Od-

chodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej 

w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął cicho i spokojnie. 

Mariusz Misiak  
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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 okresie let-

nim: kwiecień - listopad/ 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczornej 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 Paweł II 

Rozwiązanie krzyżówki : 1.KLEKSA 2.LIS  3.ABECADŁO  4.LOKOMOTYWA 5.LEŃ  

6.ASTRONOMA 7.DRATEWKA  8.KATAR  9.OKULARY  10.KOZUCHA hasło: ELEMENTARZ 
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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 

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wisniewski 

Przez cały miesiąc wrzesień proszę o zgłaszanie dzieci do I komunii św., Uro-

czystości Odnowienia Sakramentu Chrztu i kandydatów do bierzmowania. 

Uroczystości komunijne odbędą się 11 maja 2019 r. /sobota/. O dacie sakra-

mentu bierzmowania poinformujemy w późniejszym terminie.  

W imieniu wszystkich parafian i gości pragnę serdecznie  organizatorom za 

przygotowanie IV Dnia Sąsiada i kolejnych Dożynek. Modlitwa, a następnie  

wspólny czas przy stole, zabawa i rozmowy, to wszystko służy budowaniu 

wspólnoty. Szczególnie dziękuję Storostom tegorocznych Dożynek za troskę o 

ugoszczenie po  każdego gościa. Serdecznie dziękuję grupie z Brochocinka 

przygotowującej muzykę i następnie czujawających, aby muzyka była odpo-

wiednia dla każdego uczestnika spotkania.   

Zapraszam serdecznie rodziców dzieci komunijnych na niedzielne spotkania 

w każdym miesiącu. Nasze spotkania są istotnym  przygotowania do ważnego 

wydarzenia w życiu rodziny, ale także i parafii. Przystąpienie do Stołu Eucha-

rystycznego przez uczniów III klas jest ważnym etapem  w pełnym i świado-

mym uczestniczeniu w Maszy św. Uczniowie klas IV pogłębiają poprzez 

udział w Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrzelnych pogłębiają swój 

kontakt z Panem. Rodzice podczas sakramentu chrztu zobowiązują się wypeł-

nić to ważne i odpowiedzialne zadanie. Nasze spotkania mają na celu przypo-

mnienie o tym zadaniu oraz zachęcić rodziców do aktywnej osobistej relacji 

do Boga. Wychowanie w obszarze duchowym, religijnym jest wspólnym dzia-

łaniem: rodziców i Kościoła. To jednak rodzice spędzają z dziećmi większość 
czasu. Oni są pierwszymi autorytetami, przewodnikami dla swoich dzieci. Ko-

ściół poprzez parafię może tylko towarzyszyć, pomóc w odpowiednim ukształ-

towaniu sumienia, budowaniu świata wartości dla naszych dzieci. Dlatego bar-

dzo serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w naszych spotkaniach 

wszystkich rodziców: mamę i tatę. To tylko kilkanaście minut dodatkowych w 

parafii, ale to wszystko dla dzieci. Spotkania odbywać będą się  w trzecią nie-

dzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 930. Jeżeli nastąpi zmiana będą wcześniej 

Państwa informował. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na nasze spotkania.  
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Dzień 

     

Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

So. 1     1800 Msza św. 

Nd. 2 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn.  3  WSPOMNIENIE ŚW. 
GRZEGORZA WIELKIE-
GO, PAPIEŻA I DOKTO-

RA KOŚCIOŁA 

1800 msza św.   

Wt - 

Czw. 

4 - 6   1800 msza św.   

Pt. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1800 msza św.   

So. 8  ŚWIĘTO NARODZENIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY 

1800 msza św.   

Nd. 9 XXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. DOŻYNKI  

Pn. - So. 10 - 15   1800 msza św.   

Nd. 16 XXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn.  17    1800 Msza św. 

Nd. 23 XXV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Pn. - Pt. 24 - 28   1800 Msza św. 

Nd. 30 XXVI NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Wt. 18  ŚWIĘTO ŚW. STANISŁA-
WA KOSTKI,  

1800 Msza św. 

Sr. - So. 19 - 22   1800 Msza św. 

So. 29  ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
ARCHANIOŁÓW MICHA-
ŁA, GABRIELA I RAFA-

ŁA  

1800 Msza św. 


