
Wizyta Duszpasterska 2022
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

ADRES PARAFII
Parafia rzymskokatolicka św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego

ul. Mazowiecka 57a, 09-442 Rogozino
Tel. +48 507 119 511

e-mail: proboszcz@parafia-rogozino.eu

Numer konta parafialnego: 
PEKAO S.A. 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174

czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.  
Nieczynna w niedziele i święta, święta nakazane 

KANCELARIA PARAFIALNA 

Msze święte:
Niedziela: godz. 9.30, 10.30, 11.30 

Dni powszednie: godz. 18.00 

I piątek miesiąca: od godz. 16.00 komunia chorych - czwartek, 

(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii),

godz. 17.00 Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź 

godz. 18.00 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. 15.00 

/w okresie letnim: kwiecień - listopad/

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, 

po wieczornej mszy św. ok. 18.30, 

Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 18.00,

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 11.15

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 17.30

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 18.30

Nabożeństwo październikowe - o godz. 17.30 (dla dzieci i młodzieży w poniedziałek)

Pierwsza sobota miesiąca - godz. 17.30 różaniec

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św. 

Parafia rzymskokatolicka 
św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego

foto. krzysztof Zaleski



Kalendarium na rok 2022

  Poważaniem 

Ks. kan. dr Janusz Wiśniewski 

2 marzec Środa popielcowa, początek Wielkiego postu, msza św. o godz. 18.00 

1 – 3 kwietnia Rekolekcje wielkopostne

1 7 kwietnia Wielkanoc, porządek nabożeństw niedzielny

24 kwietnia Niedziela Miłosierdzia

7 maja Uroczystości komunijne

16 czerwca
Uroczystość Bożego Ciała, główna msza św. o godz. 11.30 
w intencji parafian, a następnie procesja 

3 lipca
Święto parafii, jubileusz dla para małżeńskich obchodzących 25. i 50. 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, msza św. o godz. 11.30 

24 lipiec
Tradycyjna modlitwa w intencji kierowców i poświęcenie pojazdów, 
po zakończeniu każdej mszy św. 

4 września Doroczna parafialna uroczystość dożynkowa, msza św. o godz. 11.30

9 października
Doroczna uroczystość odpustowa ku czci patronki naszej parafii św. 
Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego, główna msza św. o godz. 11.30 

1 listopada
Wszystkich Świętych, o godz. 1200 msza św. na cmentarzu w Płocku – 
Imielnica w intencji zmarłych spoczywających na tymże cmentarzu. 
W kościele parafialnym w Rogozinie msza św. o godz. 1800

2 listopada
Dzień Wszystkich Zmarłych, Wyjątkowy dzień modlitwy za zmarłych 
i przebywających w czyśćcu. Msza św. w intencji zmarłych parafian 
o godz. 18.00  

17 – 18 grudnia Rekolekcje adwentowe

Drodzy Parafialnie, 

Pięknym polskim zwyczajem religijnym są odwiedziny rodzin parafii 
przez duszpasterzy w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Istotnym 
momentem tych odwiedzin zwanych popularnie kolędą jest wspólna 
modlitwa i błogosławieństwo udzielane mieszkańcom oraz ich domom 
(C+M+B). Zawsze byłem zapraszany i doświadczałem ogromnej 
życzliwości i sympatii w gościnie u Państwa. Wspólne rozmowy 
o Kościele, a przede wszystkim o naszej parafii, czy prowadzonych 
inwestycjach były bardzo ważnym częścią tych spotkań. Istotnym 
elementem był też osobisty kontakt, bezpośredni duszpasterz - parafianie. 
Obecnie z racji zagrożenia pandemią koronawirusa kolęda w tradycyjnej 
formie w kolejnym roku jest niemożliwa. Jednak nie powinno to stanowić 
przeszkody, abyśmy, jako wspólnota spotkali się w inny sposób. 
Zapraszam Państwa, całe rodziny, do świątyni na wspólną modlitwę. 
Podczas mszy św. będziemy prosić dobrego Boga o Jego błogosławieństwo 
i opiekę dla Państwa. Będziemy modlić się o wstawiennictwo naszej 
Patronki – św. Faustyny dla wszystkich naszych rodzin, o siły dla chorych, 
o promyk nadziei, Bożej nadziei w tych trudnych, nietypowych czasach. 
Po Eucharystii wspólne spotkanie i rozmowa przy zachowaniu zasad 
sanitarnych. 
Gdyby ktoś z Państwa życzył sobie wizyty duszpasterską w tradycyjnej 
formie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub emaliowy. 
W tym roku wszystkie dobrowolne ofiary, które Państwo przekażecie 
są przeznaczone na regulacje zobowiązań, które zostały poczynione, 
aby dokończyć budowę plebanii. Serdecznie dziękuję za wszystkie 
dobrowolne ofiary przekazane przez Państwa. 
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