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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

 Historia OSP Rogozino Historia OSP Rogozino Historia OSP Rogozino Historia OSP Rogozino  
 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogozinie została powołana w dniu 18 czerwca 1966 
roku przez grupę inicjatywną – mieszkańców wsi. Jednostka liczyła 19 druhów.  

Prezesem został Stanisław Domański a Naczelnikiem Janusz Bąbała. W skład zarządu 
wchodzili również Stanisław Krawczyński – wiceprezes, Ludwik Kozłowski – Sekretarz, Jó-
zef Przygoda – Gospodarz i Stanisław Pietrzak – Skarbnik. W następnych latach funkcje 
Prezesa pełnili m.in.: Wacław Gralicki, Tadeusz Górecki, Andrzej Gąsecki a Naczelnika – 
Tadeusz Kozłowski. Pierwszy sprzęt  to  motopompa, węże i armatura wodna - garaż i środ-
ki transportu do pożarów tj. ciągnik z przyczepą zapewniało Kółko Rolnicze w Rogozinie. 
Potrzeba powołania jednostki wynikała z jednej strony z zagrożenia pożarowego – palna 
konstrukcja większości budynków wiejskich- jak również z chęci organizowania się miesz-
kańców wsi i działania na rzecz społeczności lokalnej.                                 c.d. na stronie 6 

Zawody Powiatowe w Borowiczkach 1968r. 

Stoją od lewej: Gałek Mirosław, Pankowski Wiesław, Kozłowski Tadeusz, Krawczyński Jan, Pan-
kowski Marian 

Klęczą od lewej: Gąsecki Walenty, Górecki Tadeusz, Pankowski Roman,  

Stoją cywile od lewej: Przedpełski Longin, Przedpełski Marek, Przedpełski Bogdan, Krawczyński 
Stanisław, Przygoda Józef, chłopiec z boku to Górecki Marek 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Po.-So. 1-6   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Pi. 5  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusowej 
1800 msza św. 

Nd. 7 ŚWIĘTO TRÓJCY 
PRZENAJŚWIĘT-

SZEJ 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 8-13   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 14 XI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 1 
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-Śr. 15-20   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Pi. 19   1800 msze św. dziękczynna na za-
kończenie roku szkolnego  

Nd. 21 XII  NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe  

Po.-So. 22-27   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Śr. 24  UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA ŚW. JANA  
CHRZCICIELA 

1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

So. 27  ŚWIĘTO PARAFII 1800 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA  

Nd. 28 XIII  NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po. 29  ŚWIĘTO PIOTR I PAWŁA 1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Cz. 11  NAJŚWIĘTSZEGO CIA-
ŁA CHRYSTUSA (BOŻE 

CIAŁO) 

930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA 

Wt.  30   1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

1 - występ teatru z Gimnazjum z Radzanowa z przedstawieniem okolicznościowym. 
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Pokoloruj� 
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Czy wiecie że� 
 
Nabożeństwo czerwcowe – tak  jak miesiąc maj w kościele Katolickim poświęcony jest 
Matce Bożej tak miesiąc czerwice poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi. W tym czasie 
w sposób szczególny czcimy Go w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu 
Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII - "symbolem i żywym obrazem nieskończo-
nej miłości" Jezusa do wiernych. U początków tego nabożeństwa stały cztery kobiety. 
Francuskie zakonnice Małgorzata, Aniela, Joanna i Anna.  Małgorzata Maria Alacoque 
była wizytka, żyjąca w XVII wieku. Przypomniała Ona ludziom ewangeliczną prawdę, że 
"Bóg jest miłością". To ona rozpowszechniała nabożeństwa do Najświętszego Serca w 
całym Kościele. Jezus Chrystus objawiła się jej wielokrotnie, aby przekazać ludziom, prze 
jej posługę  jak winni oddawać cześć Jego Sercu. Od samego początku było to nabożeń-
stwo o charakterze  wynagradzającym "temu Najświętszemu Sercu, które tak bardzo uko-
chało ludzkość, a w zamian otrzymuje niewdzięczność" Nabożeństwo to z cichej, zakon-
nej kaplicy w Paray-le-Monial rozszerzało się na cały świat i stało się jedną z powszech-
nych form pobożności. 
Pomysł  nabożeństwa wyszedł od wychowanki jednego z paryskich klasztorów. Pewnego 
dnia Aniela de Sainte-Croix podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii św. 
pomyślała, że jeśli  maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czer-
wiec Sercu Jezusa. Swym spostrzeżeniem  podzieliła się z opiekunami duchowymi, które 
spotkało się z przychylnym przyjęciem. Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwco-
we w 1873 roku.  Wybór terminu nie był przypadkowy ponieważ w czerwcu 1675 roku 
doszło  
do najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię 
Alacoque. Symboliczny wymiar ma także fakt, że czerwiec następuje po maju, miesiącu 
maryjnym i  czerwcu obchodzone jest Święto Serca Pana Jezusa. Zasadniczymi elemen-
tami nabożeństwa czerwcowego są adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania  
do Najświętszego Serca Jezusowego. Autorką Litanii była siostra Joanna Magdalena 
Joly. Litania przez nią napisana odmawiana była powszechnie w czasie wielkiej zarazy, 
jaka panowała w Marsylli w roku 1720. Siostra - Anna Remusat dodała do  litanii kilka 
nowych wezwań. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła w 1899 roku litanię do publicznego 
odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania licząca 
33 wezwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi. W Polsce pierwszy raz na-
bożeństwo czerwcowe zostało odprawione 1 czerwca 1857 w kościele Sióstr Wizytek w 
Lublinie. Papież Pius IX w roku 1859 polecił sprawować to nabożeństwo w całej ówcze-
snej Polsce. 
 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało to uroczystość liturgicz-
na ku czci Najświętszego Sakramentu połączona z procesją do czterech ołtarzy. Celem 
tej uroczystości  jest uczczenie ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa w czasie Ostat-
niej Wieczerzy.  W odróżnieniu od wspomnienia ustanowienia Eucharystii w Wielki 
Czwartek, uroczystości Bożego Ciała mają charakter dziękczynny i radosny.  Uroczystość 
ta została ustanowiona na skutek widzeń   przeoryszy klasztoru augustynianek - Julianny 
z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji 
Liège. 
 W 1252 roku została ono rozszerzona na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą 
Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. Jednakże ze względu na śmierć 
Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustano-
wiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach  
w 1317 roku.  
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c.d. ze strony 4 
 
W Polsce po raz pierwszy wprowadzono uroczystość Bożego Ciała w diecezji krakow-
skiej w 1320 rok. Śpiewania z Ewangelii przy czterech ołtarzach pojawiają się w diecezji 
płockiej około 1430 roku. Procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
wyrusza z kościoła po Sumie. Wierni, zgodnie z wielowiekową tradycją niosą feretrony 
czyli ruchome ołtarze, chorągwie kościelne, wezgłowia – poduszki, sztandary cechowe, 
dziewczęta sypią kwiaty, unosi się wonny dym kadzideł, biją dzwony. Procesja zatrzymu-
je się przy czterech ołtarzach. Uroczystość Bożego Ciała w religijności polskiej ma duże 
znaczenie. Zakorzeniona nazwa Boże Ciało pokazuje boskość Chrystusa. Procesje eu-
charystyczne, które w tym dniu wychodzą na ulice miast przypominają wiernym, że są 
zobowiązani do głoszenia Chrystusa, że religia nie jest “sprawą prywatną”. 
 

 

Bajka nie bajka �  

Bóg stworzył ojca 

 

Kiedy dobry Bóg zajmował się tworzeniem ojca, wykonał najpierw konstrukcję dosyć wy-
soką i potężną. Ale pewien anioł, który znajdował się akurat w pobliżu powiedział: 
- Ojejeku, a co to za ojciec? Jeśli dzieci uczyniłaś tak malutkie, jak dziurki w serze, dla-
czego robisz tak potężnego ojca? Nie będzie mógł grać w warcaby dopóki nie uklęknie. 
Nie utuli dziecka do snu bez zwijania się w kłębek, ani nawet nie ucałuje bez składania 
się w pół. 
Bóg uśmiechnął się i odpowiedział: 
- Masz rację, ale jeśli uczynię go mniejszym, to dzieci nie będą miały nikogo, na kogo 
będą mogły patrzeć zadzierając w górę głowę. Kiedy potem lepił jego dłonie, uczynił je 
dosyć dużymi i silnymi. Anioł przechylił głowę i z dezaprobatą powiedział: 
- Ojejku, jak takie olbrzymie ręce będą mogły zawiązać dziecku kokardkę, zapiąć lub od-
piąć guzik, zapleść warkocz albo wyjąć drzazgę z paluszka? Bóg uśmiechnął się i rzekł: 
- To prawda, ale za to są wystarczająco duże, by pomieścić wszystko to, co można zna-
leźć w dziecięcej kieszeni, a jednocześnie wystarczając małe, by pogłaskać go po głowie. 
Bóg właśnie rozpoczął tworzenie dwóch nóg, tak dużych, jakich jeszcze nikt nie widział, 
kiedy anioł znowu wybuchnął:   
- Tak nie może być! Czy Ty, naprawdę myślisz, że takie dwie barki będą w stanie na czas 
wyskoczyć rano z łóżka, by móc ukoić płaczące dziecko? Czy przeciśnie się on między 
grupką dzieci, bez zmiażdżenia co najmniej dwojga z nich? Bóg uśmiechnął się i powie-
dział: 
- Nie obawiaj się, będą bardzo dobre. Zobaczysz: utrzymają równowagę dziecka, które 
się z nim bawi w: „jedzie, jedzie pan, na koniku samR” Będą wypędzały myszy z wielkiej 
chaty i chwaliły się butami, a dużymi na kogokolwiek innego. Bóg pracował całą noc, aby 
powierzyć ojcu jedynie niewielką ilość słów, ale za to silny i budzący zaufanie głos; oczy, 
które wszystko widzą, ale pozostają spokojne i wyrozumiałe. A w końcu, po długim namy-
śle, uczynił ostatnim dotknięciem łzy. Po tym wszystkim zwrócił się do swojego anioła z 
pytaniem: 
- Czy teraz już się przekonałeś, że ojciec może kochać tak bardzo, jak matka? 
 

Bruno Ferrero 
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 W początkowym okresie działalności największym problemem był brak strażnicy 
dlatego też  natychmiast po powołaniu jednostki podjęto działania - powołano Społeczny 
Komitet Budowy – pod przewodnictwem Wacława Gralickiego. Społeczny Komitet zajął 
się budową obiektu –strażnicy pod nazwą „Strażacki Dom Ludowy”. Uroczyste oddanie 
obiektu do użytku nastąpiło w 1978r.  – wyświęcenia dokonał proboszcz parafii Imielnica 
ks. Kanonik Jan Gołaszewski. Obiekt został wzniesiony na działce stanowiącej własność 
gminną w dużej części wysiłkiem pracy społecznej i nakładami finansowymi mieszkańców 
stając się wraz z przyległym boiskiem sportowym ośrodkiem, kultury i sportu Rogozina. 
Obiekt Strażackiego Domu Ludowego został w 1991r. skomunalizowany stając się mie-
niem gminnym.  

 Jednostka w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nie posiadała samocho-
du pożarniczego – do pożarów wyjeżdżała ciągnikiem z przyczepą rolniczą. W latach 
siedemdziesiątych w związku z licznymi pożarami -jakie miały miejsce w Rogozinie - dru-
howie brali wielokrotnie udział w akcjach gaśniczych m.in. pożary lasu w okolicach Duni-
nowa. 

c.d. ze strony 1 

Stoja od lewej: Górecki Tadeusz, Kozłowski Tadeusz, Pankowski Wiesław, Pankowski Marian, 
Gasecki Walenty, Krawczyński Jan, Gałek Mirosław, Pankowski Roman,  

W głębi cywile: Przedpełski Marek, Przedpełski Bogdan 

 

           Potwierdzeniem dobrego przygotowania druhów do działań były wielokrotnie czo-
łowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego, powiatowego i 
wojewódzkiego. Drużyna seniorów OSP Rogozino wielokrotnie wygrywała gminne i po-
wiatowe zawody w sporcie pożarniczym a w zawodach wojewódzkich zajęła w roku  
1979 i 1982 odpowiednio piąte i drugie miejsce.  
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Kobieca drużyna pożarnicza OSP Rogozino (w środku) 

I Szereg od lewej: Gąsiorowska Monika, Kiełbińska Monika, Pankowska Anna 

II Szereg od lewej: Janiak Anna, Kaczmarska Justyna, Wąsowska Sandra 

III Szereg od lewej: Przygoda Monika 

Opiekun drużyna i mechanik: Tadeusz Kozowski 

 

                                                                                                                        
Nasza OSP posiadała kobiecą drużynę pożarniczą, która również wygrywała wielo-
krotnie gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w zawodach wojewódzkich 
zajmując czwarte i jedenaste miejsce. Aktualnie przy jednostce działa Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza – dziewczęca – na zawodach województwa mazowieckiego  w 
sporcie pożarniczym w 2005 zajęła 6 miejsc. 

 Nowym rozdziałem w działalności jednostki OSP Rogozino było pozyskanie w 
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku samochodu pożarniczego starego typu mar-
ki Star, a następnie pojazdu GBM 2/8 Star 244 oraz włączenie w 1996 r. jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka w ramach ogólnokrajowego 
systemu uzyskała możliwości wyposażenia w specjalistyczny sprzęt i na dzień dzisiej-
szy dysponuje sprzętem do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, posiadając 
m.in. urządzenia hydrauliczne do cięcia pojazdów, aparaty powietrzne, piły do drewna 
i betonu, sprzęt oświetleniowy, pompy i agregaty specjalistyczne. W roku 2002 wy-
mieniono na całkowicie nową zabudowę samochodu pożarniczego dzięki środkom 
finansowym gminy Radzanowo, a także środkom jednostki i funduszy celowych. Aktu-
alnie jednostka bierze udział corocznie w  likwidacji 30-40 zdarzeń i jest włączona do 
odwodów operacyjnych powiatu płockiego.  

 

 

                                                                             8  

OSP w Rogozinie oprócz podstawowej działalności ratowniczo-gaśniczej bierze udział 
w uroczystościach państwowych, lokalnych i kościelnych. Prowadzi działalność sporto-
wą i kulturalną. Stan liczebny jednostki to 34 druhów i 10 członkiń Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej. Prezesem Zarządu jest Dh. Marek Wąsowski, a Naczelnikiem Dh. Ar-
kadiusz Gąsecki. 

Krzysztof Frączkowski, Andrzej Gąsecki    
Zmarli członkowie 
Janusz Bąbała, Jerzy Traczyński, Wiesław Pankowski, Stanisław Domań-
ski, Józef Przygoda, Stanisław Rolski, Andrzej Pietrzak, Jerzy Kowalski, 
Kazimierz Malinowski, Stanisław Krawczyński, Dionizy Polańczyk, An-
dżelika Kozakiewicz,  Wacław Gralicki, Ludwik Kozłowski, Lech Przy-
bysz, Wojciech Marciniak, Gustaw Lamka i Rafał Popławski. 

Siedzą od góry od lewej: Dymek Krzysztof, Janiak Agnieszka, Kiełbińska Monika, Kozłowski Tade-
usz, Błażejewska Małgorzata, Górecki Michał. 

Rząd niżej od lewej: Pankowska Anna, nieodłączny misiek, Przygoda Monika, Janiak Anna 

Niżej od lewej: Błażejewska Monika 
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PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
              o godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  

Schola - sobota o godz. 1400  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58),  

siostry -  (024/265 62 59). 

 

 

                                                                             10 

3 czerwca 
Święci Karol Lwanga i jego Towarzysze, męczennicy 

 

Do VIII wieku Afryka Północna wydała wielu świętych. Afryka Czarna - Środkowa i Połu-
dniowa zetknęła się z Kościołem w połowie XIX w. Do Ugandy chrześcijaństwo dotarło w 
latach dziewięćdziesiątych. W 1879 r. przybyli tam "biali ojcowie", którzy spotkali się z 
przychylnością mieszkańców. Jednak w kilka lat później razem z anglikańskimi misjona-
rzami byli zmuszeni przez króla Mtera do opuszczenia kraju. Kiedy po jego śmierci wstąpił 
na tron Mwanga, rozpoczęło się krwawe prześladowanie chrześcijan. Wśród męczenni-
ków było dwóch chłopców, liczących zaledwie 12 lat. Dnia 3 czerwca 1886 r. w Namugon-
go zapłonął stos. Zawiniętych w trzcinowe maty kolejno wrzucano w płomienie. Było to w 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Męczenników było dużo. 6 czerwca 1920 r. 
beatyfikował ich Benedykt XV. Karol Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko z 
uśmiechem poniósł śmierć, ale zachęcał innych do wytrwania. Wraz z nim zginęło jedne-
go dnia (3 czerwca 1886 r.) na tym samym miejscu 13 męczenników.  
Krew męczeńska wylana w Ugandzie nie poszła na marne, ale użyźniła czarną glebę afry-
kańską. Zaraz po ustaniu prześladowania w roku 1890 w Ugandzie było już 2197 katoli-
ków i ok. 10 000 katechumenów, którzy przygotowywali się na przyjęcie Chrztu świętego. 
W roku 1906 liczba ich wzrosła do ok. 100 000 katolików i ok. 150 000 katechumenów. 

24 czerwca 
Święty Jan Chrzciciel 

Święci na każdy dzieńŚwięci na każdy dzieńŚwięci na każdy dzieńŚwięci na każdy dzień    

Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzci-
ciel urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elż-
biety (Łk 1, 5-80). Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa, praw-
dopodobnie w Ain Karim leżącym ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Poprzez swoją mat-
kę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36). Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, 
sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z Esseń-
czykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumram swoją wspólnotę. Kiedy 
miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to 
dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Swoje nauczenie rozpoczął w pięt-
nastym roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, 
którą się zwykło podawać. Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wy-
starczy przynależność do pokolenia Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba 
wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu 
pokuty. Garnęła się do niego "Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu". 
Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił mu chrztu. Potem niejeden 
raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: "Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata" (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania przy Chrystusie Panu 
zjawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana. 
Osobą Jana zainteresował się władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wiel-
kiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod we-
zwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. 
Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: "Nie wolno ci mieć żony 
twego brata" (Mk 6, 18                                                                            c.d. na stronie 11 
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 Rozgniewany król z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod 
wziął za własną, wydalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu swo-
ich urodzin wydał ucztę, w czasie której pijany pod przysięgą zobowiązał się dać córce He-
rodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała 
głowy Jana. Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść 
na misie dla Salome. Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.  Jezus wystawił Janowi świadec-
two, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać na pustyni? 
(...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o któ-
rym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Po-
nadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. 
Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie 
pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczo-
nym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, 
przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. Jest patronem Austrii, Fran-
cji, Holandii, Malty, Niemiec, 
Prowansji, Węgier; Akwita-
nii, Aragonii; archidiecezji 
warszawskiej i wrocławskiej; 
Amiens, Awinionu, Bonn, 
Florencji, Frankfurtu nad 
Menem, Kolonii, Lipska, 
Lyonu, Neapolu, Norymber-
gi, Nysy, Wiednia, Wrocła-
wia; jest patronem wielu 
zakonów, m. in. joannitów 
(Kawalerów Maltańskich), 
mnichów, dziewic, pasterzy i 
stad, kowali, krawców, ku-
śnierzy, rymarzy; abstynen-
tów, niezamężnych matek, 
skazanych na śmierć. Jest 
orędownikiem podczas gra-
dobicia, w chorobach epilep-
sji.  
W ikonografii św. Jan 
przedstawiany jest jako 
dziecko, młodzieniec lub 
mąż ascetyczny, ubrany w 
skórę zwierzęcą albo 
płaszcz z sierści wielbłąda. 
Jego atrybutami są: Bara-
nek Boży, baranek na ra-
mieniu, na księdze lub u 
stóp, baranek z kielichem, 
chłopiec bawiący się z ba-
rankiem, głowa na misie, 
krzyż. W tradycji wschod-
niej, zwłaszcza w ikonach, 
ukazywany jest jako zwia-
stun ze skrzydłami.  

c.d. ze strony 10  
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Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygotowują 
(sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie, więc zapraszam w sobotę na godz. 
1900  mieszkańców naszej parafii z: 

• ze Stróżewka od Państwa Siedlewskich do Plewińskich na 6 czerwca,  

• ze Stróżewka tzw. środek działek na 13 czerwca, 

• ulicy Strażackiej na 20 czerwca,  

• ulicy Kwitowej na 27 czerwca,  

• ulicy Wiosennej  (od początku do skrzyżowania z ulicą Słonecznej) na 4 lipca,  

• ulicy Wiosennej (pozostała część ulicy) na 11 lipca.  

Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję sprzątania 
Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. Kościół, w którym 
panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii. Za te sobotnie chwile poświę-
cone na rzecz kościoła mówię wszystkim - BOG ZAPŁAĆ.  

DRODZY PARAFIANIE  

Do naszej parafii w miesiącu maju poprzez chrzest zostali włączeni:  

Nikodem Wawro, Filip Wróblewski i Oliwer Wróblewski.  

Sakrament małżeński przyjęli: 

Anna Marta Wysocka i Marcin Rajewski,  

Joanna Draganowska i Michał Łukasz Kajszczarek.  

Odszedł do „Domu Ojca” - Julian Kłosiński.  
Pamiętajmy o nich w naszych codziennych modlitwach.  

ZAPROSZENIE 
31 maja po mszy św. o godz. 1130 odbyło się spotkanie z kandydatami do bierzmowania. Z 
różnych powodów wiele osób nie było na spotkaniu. Zapraszam ponownie na spotkanie  
7 czerwca po mszy św. o godz. 1130. Proszę o dostarczenie uzupełnionego Indeksu, za-
świadczenia i opinii od katechety o ukończeniu katechizacji w gimnazjum.  

11 czerwca to uroczystość Bożego Ciała. Procesja przejdzie ulicami: Słoneczną, Wiosen-
ną, Strażacką i Mazowiecką. Zatrzymamy się przy 4 ołtarzach, przygotowanych już trady-
cyjnie przez mieszkańców poszczególnych wiosek. Zachęcam mieszkańców poszczegól-
nych wiosek o większe włączenie się w przygotowanie tej uroczystości. Zapraszam do 
procesji wszystkich parafian, a szczególnie dzieci z I komunii św. w ich strojach, z II komu-
nii św. asystę, chór, OSP z Rogozina i inne osoby, które aktywne włączają się w przygoto-
wanie i potem przebieg procesji.  

Ks. Proboszcz 


