
 

 

Pismo bezpłatne Pismo bezpłatne Pismo bezpłatne Pismo bezpłatne     

Nr 34/35 Nr 34/35 Nr 34/35 Nr 34/35     27 wrzesień 200927 wrzesień 200927 wrzesień 200927 wrzesień 2009        

Parafia  św. Faustyny Parafia  św. Faustyny Parafia  św. Faustyny Parafia  św. Faustyny ApostołkiApostołkiApostołkiApostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Miłosierdzia Bożego w Rogozinie Miłosierdzia Bożego w Rogozinie    

www:parafiawww:parafiawww:parafiawww:parafia----rogozino.eurogozino.eurogozino.eurogozino.eu    

WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

                              Jan Paweł II o różańcu 
"Zachęcam wszys tk ie  osoby konsekrowane,  aby (�) odnawia ł y  każdego dn ia  ducho-
wą więź Mary j ą  Panną,  rozważając  z  Nią  t a jemnice Je j  Syna,  przez odmawian ie  
Świę tego Różańca"  

(Jan Paweł  I I :  "V ia  Consecra ta"  95)  
"Różan iec  jes t  to  modl i twa ,  k tórą  bardzo ukocha łem (�).  Przedz iwna w s wej  i s t oc ie  i  
g łęb i  (�).  Oto  bowiem na kanwie s łów Pozdrowien ia  An ie lsk iego p rzesuwają  s ię  
przed oczyma nasze j  duszy g ł ówne momenty z  życ ia  Jezusa Chrys tusa (�)  jakbyśmy 
obcowal i  z  Panem Jezusem przez serc e Jego Matk i .  Równocześ n ie  zaś  w te  same 
dz ies ią tk i  różańca,  serce nasze może wprowadzić  wszys tk ie  sprawy,  k tó re  sk łada ją  
s ię  na życ ie  cz łowiek a,  rodz iny,  narodu,  Kośc io ł a ,  ludzkośc i  (�).  W  ta jemnicach ra -
dosnych widz imy (�) radość  rodz iny,  mac ierzyńs t wa ,  przy jaźn i ,  wza jemnej  pomocy.  
W  ta jemnicach bo lesnych rozważamy w Chrys tus ie  ( i  razem z Jego Matką)  ws zys tk ie  
c ierp i en ia  cz ł owieka.  W  ta jemnicach chwalebnych  odżywają  nadz ie je  życ ia  wieczne-
go.  W  Chrys tus ie  zmar t wyc hws ta ł ym  ca ły  świa t  zmar t wychws t a je" .  

(Rz ym 7 X I  1983)  
"Powta rza jąc  dob rze znane i  d rog ie  sercu  modl i t wy:  Ojcze  nas z,  Zd rowaś  Mary j o  i  
Chwała  O jcu cz ł owiek  skup ia  s ię  na rozważaniu  t a j em nic  zbawien ia  i  p rzeds t awia  
Bogu za  ws tawienn ic t wem Mary i ,  pot r zeby własne i  c a łe j  l udzkośc i ,  p rosząc  Chrys tu -
sa o  s i ł y ,  by  mógł  ba rdz ie j  konsekwentn ie  i  wie lkoduszn ie  żyć  Ewangel ią .  K iedyś  po-
ws zechny by ł  zwycza j  codz iennego odmawian ia  
Różańca w rodz in ie .  Jak  dobroc zynne owoce 
przyn ios łaby ta  p rak tyka także dz is ia j !  Mary jny  
Różan iec  odda la  n i ebezp ieczeńs t wa rozpadu ro -
dz iny,  j es t  n iezawodną więz ią  j ednośc i  i  poko ju" .  

(Castel  Gandol fo  1  X  1995)  
"Różan iec ,  to  moja  u lub iona modl i t wa!  Taka 
ws pan ia ł a  modl i t wa!  W spania ł a  w je j  p ros toc ie  i  
je j  g łęb i .  W  te j  modl i tw ie  powta rzamy po wie l o-
k roć  s łowa,  k tó re  Dziewic a Mary ja  us łys za ła  od  
Archan io ła  i  od  s wej  kuzynk i ,  E l żb ie ty .  Na t l e  
s łów:  "Zdrowaś  Mary ja"  dusza uzmys ławia  sob ie  
zasadnicze wydarzen ia  (Ta jemnice)  z  życ ia  Jezu -
sa Chrys tusa� Modl i t wa t ak  pros ta  i  tak  bogata .  
Z  g łęb i  mojego se rca zachęcam wszys tk ich  do je j  
odmawian ia . "  (pap ież Jan Paweł  I I )  
Od wieków z różańcem w ręku p rzychodzi l i  t u  
p ie l grzym i  różnych s tanów,  rodz iny i  ca łe  para f ie ,  
aby  od  Mary i  uczyć  s ię  m i łośc i  do Chrys tusa.  I  
wyb ie ra l i  w ten sposób szko łę  na j leps zą.  Rozwa-
ża jąc  bowiem ta j emnice różańcowe pat rzymy na  
m is ter ium życ ia ,  męk i ,  śm ierc i  1  zmar t wychws ta -
n ia  Pana Je j  oczyma,  przeżywamy je  tak ,  jak  Ona  
w s wym sercu matczynym je  p rzeżywała .  Odma-
wia j ąc  różan iec  rozmawiamy z  Mary ją ,  powie rza-
my Je j  u fn ie  wszys tk ie  nasze t rosk i  i  smutk i ,  ra-
dośc i  i  nadz ie je .  
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Czw. 1   1730 różaniec, /środa i piątek 
dla dzieci/  i msza św.  

Pi.  2  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

1800 msza św., różaniec  

Nd. 4 XXVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-Sob 5-10   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 11 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

WSPOMNIENIE  

ŚW. FAUSTYNY  

KOWALSKIEJ 

930 msza św.   

1130 msza św.- ODPUST PARA-
FIALNY 

1600 występ teatru i chóru 

Po.-Sob. 12-17   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 18 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 19-24   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 25 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., różaniec 

Po.-Sob. 26-31   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/ 

1800 msze św.  

Sob. 3   1700 ślub   

1800 różaniec i ślub  

1900 msza św.  



 

 

                                                            3 

SĄD OSTATECZ�Y 

Po wypełnieniu prostego i pogodnego życia zmarła pewna kobieta i znalazła się natychmiast w 

długiej i uporządkowanej procesji osób, które przesuwały się powoli w stronę Najwyższego Sędzie-

go. Przesunąwszy się do połowy kolejki coraz bardziej przysłuchiwała się słowom Boga. Słyszała 

jak Bóg mówił do kogoś: -Ty, co pomogłeś, kiedy miałem wypadek na drodze i zawiozłeś mnie do 

szpitala, wstąp do mojego Raju. Potem mówił do kogoś innego: 

 -Ty, co bez żadnego zysku pożyczyłeś wdowie pieniądze, wstąp, aby otrzymać wieczną nagrodę. A 

potem znów: -Ty, który wykonywałeś bezpłatnie bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne, po-

magając mi przynosić wielu ludziom nadzieję, wstąp do mego Królestwa.  

I tak dalej. Uboga kobieta przeraziła się bardzo, bowiem - choć wysilała się jak tylko mogła - nie 

była w stanie przypomnieć sobie żadnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim życiu. Prze-

puściła nawet kolejkę, by mieć więcej czasu na penetrowanie swojej pamięci,  

 ale nie wymyśliła niczego ważnego. Pewien uśmiechnięty ale stanowczy anioł nie pozwolił jej po-

nownie przepuścić długiej kolejki. Z bijącym sercem i z wielkim strachem dotarła przed oblicze Bo-

ga. Ogarnął ją natychmiast swoim uśmiechem. -Ty, która prasowałaś wszystkie moje koszule... 

Dziel się moją Radością!  

Czasem jest nam bardzo trudno wyobrazić sobie rzeczy nadzwyczajne w sposób zwyczajny. 

Bruno Fererro  

Pokoloruj obrazek 
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                  cz.4                           
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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). 
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Święci na każdy dzień 
 

3 Październik Ewalda Teresy Gerarda Kasjana Heliodora 

Święci Ewald Biały i Ewald Czarny. Przydomki obu świętych męczenników, wspo-
minanych dzisiaj łącznie, brzmią nam dziwnie znajomo, jeśli tylko pamiętamy z kart 
dziejów ojczystych dwóch książąt sandomiersko-krakowskich: Leszka Białego i Leszka 
Czarnego. Oddajemy więc cześć świętym, którym - za sprawą odmiennego koloru wło-
sów - nadano takie przydomki jak naszym książętom. A były one potrzebne, ponieważ 
obaj nosili to samo germańskie imię - Ewald, które oznaczać ma sprawiedliwego rząd-
cę. Warto odnotować, że później występowało ono również jako nazwisko. Nosili je 
m.in. biblista, orientalista i polityk niemiecki Heinrich Ewald, czy duński poeta i drama-
turg Johannes Ewald. Pod koniec VII w. Ewald Biały i Ewald Czarny wyruszyli z Anglii 
na misje, tak jak czynili to wcześniej mnisi z Irlandii. O ich losach, zwłaszcza o pobycie 
na Zielonej Wyspie, opowiedział współczesny im Beda. Mieli prowadzić misję od Fryzji 
aż po dolny brzeg rzeki Lippe, która jest prawym dopływem Renu. Ewangelizację pra-
gnęli rozpocząć od nawrócenia wodza plemienia, ale - utożsamieni ze znienawidzonymi 
Frankami - zostali zdradzeni przez przewodnika, który wydał ich na pastwę miejscowej 
ludności. Doprowadziło to do tragicznego zakończenia misji, ponieważ oboje ponieśli 
męczeńską śmierć. Ewald Biały oddał życie za wiarę, ginąc od miecza, natomiast dla 
Ewalda Czarnego los był bardziej okrutny: torturowano go, a potem żywcem poćwiarto-
wano. Stało się to, prawdopodobnie, pomiędzy 690 a 696 r. Ich ciała wrzucono do Re-
nu, a kiedy zostały odnalezione, Pepin z Heristalu - pierwszy majordom Austrazji, z rodu 
Karolingów - wydał rozkaz, aby relikwie męczenników zostały przeniesione do świątyni 
św. Klemensa w Kolonii. Lud czci ich obecnie jako patronów Westfalii. 

 

4 Październik Franciszka Rozalii Edwina Marka Petroniusza Aury Manfreda 

Św. Franciszek z Asyżu, diakon. Jan Bernardone urodził się w Asyżu 1182 roku. Był 
synem zamożnego kupca Piotra i Joanny Pica. Ojciec po powrocie z Francji do imienia 
syna Jan dodał Franciszek (Francuzik). Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się 
wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Był to czas jego 
beztroskiego życia. Podczas zbrojnego konfliktu między Asyżem a Perugią wziął udział 
w walce i dostał się do niewoli. Prawie roczny pobyt w więzieniu poważnie nadwerężył 
jego zdrowie. Po powrocie do domu ciężko zachorował. Wówczas powziął zamiar zmia-
ny życia. Nie był on jednak trwały. W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie i udał się na 
wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W Spoletto miał sen, w którym 
usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Podjął modlitwę, umartwienia i posługę 
ubogim. Pewnego dnia w kościele św. Damazego usłyszał głos: "Franciszku, napraw 
mój Kościół." Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej 
świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zarea-
gował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał 
tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów 
i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o 
wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi 
złożył mu je u stóp mówiąc: "Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, 
Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem." Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odno-
wą zniszczonych wiekiem kościołów.  
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      24 lutego 1208 roku podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów uderzyły go 
słowa: "Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 
10,10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą - 
odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Założył zakon 
Braci Mniejszych, franciszkanów (1209), którzy oddawali się wędrownemu kaznodziej-
stwu. Później z pomocą św. Klary założył drugi zakon - żeński, klaryski (1211). Wresz-
cie dla świeckich założył tzw. trzeci zakon (1221). Uczestniczył w Soborze Lateraneń-
skim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W Egipcie dotarł do 
sułtana Meleka-el-Kamela, który wystawił mu glejt, dzięki któremu odbył pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Na Boże Narodzenie 1223 roku, podczas jednej ze swoich misyjnych 
wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał 
wół i osioł, położył małe dziecko na sianie. Po czym odczytał fragment Ewangelii o 
narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego "żywego obrazu" 
nadal początek "żłobkom", "jasełkom", teatrowi nowożytnemu w Europie. W ostatnich 
latach życia usunął się do Alvernii. 
Tam podczas czterdziestodniowego 
postu - 14 września 1224 roku - otrzy-
mał stygmaty Męki Pańskiej. Aprobo-
wał świat i stworzenie, obdarzony był 
niewiarygodnym osobistym wdzię-
kiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z 
kart Ewangelii: prostych, odważnych, 
pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na 
życie duchowe i artystyczne średnio-
wiecza. Kiedy umierał w Asyżu 3 paź-
dziernika 1226 roku, kazał zwlec z 
siebie odzienie i położyć na ziemi. 
Rozkrzyżował przebite stygmatami 
ręce. Z psalmem 141 na ustach od-
szedł. Miał 45 lat. W dwa lata później 
kanonizował go Grzegorz IX. Najpopu-
larniejszym tekstem św. Franciszka 
jest "Pieśń słoneczna". Pozostawił po 
sobie pisma: "Napomnienia", listy, 
teksty poetyckie, modlitewne. Św. 
Franciszek jest patronem zakonów, m. 
in: albertynów, franciszkanów, kapucy-
nów, franciszkanów konwentualnych, 
bernardynek, kapucynek, klarysek, 
koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, 
Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, 
ekologów, niewidomych, pokoju, ro-
botników, tapicerów, ubogich, więź-
niów. 
 



 

 

Św. Faustyna – życiorys 
S.M.Faustyna Kowalska, znana dziś w całym świecie apostołka Miłosier-
dzia Bożego, zaliczana jest przez teologów do grona wybitnych mistyków 
Kościoła.  
      Przyszła na świat jako trzecie z dziesięciorga dzieci w biednej i poboż-
nej rodzinie chłopskiej we wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele 
parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa 
odznaczała się pobożnością, umiłowaniem modlitwy, pracowitością i posłu-
szeństwem oraz wielką wrażliwością na ludzkie biedy. Do szkoły chodziła 
niecałe trzy lata: jako szesnastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, 
by na służbie w Aleksandrowie i Łodzi zarobić na własne utrzymanie i po-
móc rodzicom. Głos powołania odczuwała w swej duszy już od siódmego 
roku życia (na dwa lata przed przystąpieniem do I Komunii świętej), ale 

rodzice nie zgadzali się na jej wstąpienie do klasztoru. W tej sytuacji Helenka usiłowała zagłuszyć w 
sobie to Boże wezwanie, lecz przynaglona wizją cierpiącego Chrystusa i słowami wyrzutu: Dokąd cię 
cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? (Dz.9) - podjęła próby poszukiwania miejsca w klaszto-
rze. Pukała do wielu furt zakonnych, ale nigdzie jej nie przyjęto. 1 sierpnia 1925 roku przekroczyła 
próg klauzury w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żyt-
niej. W swoim Dzienniczku wyznała: Zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywa-
ła z serca mojego modlitwa dziękczynna (Dz.17).  Po kilku tygodniach przeżywała jednak silną poku-
sę przeniesienia się do innego zgromadzenia, w którym byłoby więcej czasu na modlitwę. Wtedy Pan 
Jezus, ukazując jej swe zranione i umęczone oblicze, powiedział: Ty mi wyrządzisz taką boleść, jeżeli 
wystąpisz z tego Zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej i przygotowałem wiele łask dla ciebie 
(Dz.19). W Zgromadzeniu otrzymała imię - s. Maria Faustyna. Nowicjat odbyła w Krakowie i tam w 
obecności bpa St. Rosponda złożyła pierwsze, a po pięciu latach wieczyste śluby zakonne: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. Pracowała w kilku domach Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i 
Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki  Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle 
bogatego życia mistycznego. Gorliwie spełniała swe obowiązki, wiernie zachowywała wszystkie regu-
ły zakonne, była skupiona i milcząca, a przy tym naturalna, pogodna, pełna życzliwej i bezinteresow-
nej miłości dla bliźnich. Całe jej życie koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu do coraz pełniej-
szego zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele ratowania dusz. Jezu mój 
- wyznała w Dzienniczku - Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą, to 
jest, pragnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką Cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie kochała 
(Dz. 1372). Głębię jej życia duchowego odsłania Dzienniczek. Uważna lektura tych zapisków daje 
obraz wysokiego stopnia zjednoczenia jej duszy z Bogiem: wielkiego udzielania się Boga jej duszy 
oraz jej wysiłków i zmagań na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Pan obdarzył ją wielkimi ła-
skami: darem kontemplacji, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawienia-
mi, ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i czytania w duszach ludzkich, a także, rzadko spotyka-
nym, darem mistycznych zaślubin. Tak bardzo obdarowana pisała: Ani łaski, ani objawienia, ani za-
chwyty, ani żadne dary jej (duszy) udzielone nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie 
duszy mojej z Bogiem. (...) Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z 
wolą Bożą (Dz.1107). Surowy tryb życia i wyczerpujące posty, jakie sobie narzucała jeszcze przed 
wstąpieniem do Zgromadzenia, tak osłabiły jej organizm, że już w postulacie trzeba było ją wysłać do 
podwarszawskiego Skolimowa dla poratowania zdrowia. Po pierwszym roku nowicjatu przyszły nie-
zwykle bolesne doświadczenia mistyczne, tzw. ciemnej nocy, a potem cierpienia duchowe i moralne 
związane z realizacją posłannictwa, jakie otrzymywała od Chrystusa Pana. S. Faustyna swoje życie 
złożyła w ofierze za grzeszników i z tego tytułu doznawała także różnych cierpień, aby przez nie rato-
wać ich dusze. W ostatnich latach życia wzmogły się cierpienia wewnętrzne, tzw. biernej nocy ducha, 
i dolegliwości organizmu: rozwinęła się gruźlica, która zaatakowała płuca i przewód pokarmowy. Z 
tego powodu dwukrotnie, po kilka miesięcy, przebywała na leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krako-
wie. Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni dojrzała duchowo, mistycznie zjednoczona z Bo-
giem, zmarła w opinii świętości 5 października 1938 roku, mając zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia 
zakonnego. Jej ciało złożono w grobowcu na cmentarzu klasztornym w Krakowie-Łagiewnikach, a w 
czasie procesu informacyjnego w 1966 roku przeniesiono do kaplicy. Tej prostej, niewykształconej, 
ale mężnej, bezgranicznie ufającej Bogu, zakonnicy, powierzył Pan Jezus wielką misję: orędzie Miło-
sierdzia skierowane do całego świata. Wysyłam ciebie - powiedział - do całej ludzkości z moim miło-
sierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosierne-
go Serca (Dz.1588). Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia; wybrałem cię na ten urząd w tym i przy-
szłym życiu (Dz. 1605), (...) abyś dawała duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla 
nich, i zachęcała je do ufności w przepaść mojego miłosierdzia (Dz. 1567).  
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SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA   

    

Kochane DzieciKochane DzieciKochane DzieciKochane Dzieci, 

 

Jest rok 1917. W małej portugalskiej 
miejscowości, trzem małym pastusz-
kom – Hiacyncie, Franciszkowi 
 i Łucji objawia się Matka Boża. Prosi 

ich o ratunek dla świata. 

Może wyda wam się to dziwne, jak dzieci mogą ratować świat?  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o co prosiła Maryja w Fatimie rozwiąż krzyżówkę. Hasło jest 

odpowiedzią na nasze pytanie. 

 

 

 

1. Inaczej Dziesięć Przykazań.   

2. Rozmowa z Panem Bogiem. 

3. Imię Matki Jezusa. 

4. Jest patronką naszej Parafii. 

5. …, nadzieja i miłość. 

6. Miejsce pielgrzymek, gdzie Maryja objawiła 
się pastuszkom. 

7. … Stróż. 

8. Święty, który był opiekunem Pana Jezusa. 

9. Odmawia się go szczególnie w październiku. 

10. Druga tajemnica radosna. 

11. Miejsce narodzin Jezusa. 

12. Kwiat, który „zawiera się” w słowie różaniec. 

13. Stworzyciel świata. 

14. W nim Maryja położyła po narodzeniu Jezusa. 

15. Rzeka w której chrzcił św. Jan. 

16. Święty patron dzieci i młodzieży. 

17. W Kanie Galilejskiej została w nie przemie-
niona woda. 

18. Dzień Pański. 

Pierwsza tajemnica chwalebna. 
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UWAGA NAGRODY!!!UWAGA NAGRODY!!!UWAGA NAGRODY!!!UWAGA NAGRODY!!!    

Każde dziecko, które rozwiąże krzyżówkę weźmie udział w losowaniu nagród. Do końca październi-
ka czekamy na wasze odpowiedzi. 

Listę nagrodzonych opublikujemy w listopadowym numerze gazetki. 

 

Hasło: …………………………………………………………Hasło: …………………………………………………………Hasło: …………………………………………………………Hasło: …………………………………………………………    

Imię: ……………………………………………………………Imię: ……………………………………………………………Imię: ……………………………………………………………Imię: ……………………………………………………………    

Nazwisko: ………………………………………………………Nazwisko: ………………………………………………………Nazwisko: ………………………………………………………Nazwisko: ………………………………………………………    

Wiek: ………………………………………………………………Wiek: ………………………………………………………………Wiek: ………………………………………………………………Wiek: ………………………………………………………………    

Adres: ………………………………………………………………Adres: ………………………………………………………………Adres: ………………………………………………………………Adres: ……………………………………………………………… 
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Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 
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DRODZY PARAFIANIE  
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu październiku  

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam miesz-
kańców: 
- Stróżewko tzw. środek na 3 października na godz. 1900 

- Stróżewko osiedle „Polski Dom” na 10 października na 1900  

- Boryszewa Stare na 17 października na godz. 1900 

- Rogozina z ulicy Wspólnej na 24 października na godz. 1900 

- Rogozina z ulicy Krótkiej na 31 października na godz. 1900   

- Rogozina z ulicy Spokojnej na 7 listopada na godz. 1900 

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości zatrosz-
czyła się o kwiaty, które prosiłbym aby w piątek lub sobotę dostarczyć do kościoła.  
Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie 
się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

11 października o godz. 1130 będzie odprawiona msza św. odpustowa przez ks. prof.. H. 
Chamskiego, podczas której zostanie pokazany jeden z sześciu obrazów, które w przyszło-
ści będą ozdobą naszej świątyni. Po południu na godz. 1600 zapraszam na program poetyc-
ko - muzyczny poświęcony Patronce w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum z Ra-
dzanowa. Program przygotowali: p. S. Kocięda - Pietrzak, pracownicy GOK-u i uczniowie. A 
całość wieczoru uświetni okolicznościowy koncert chóru z Wyższej Szkoły Zawodowej pod 
batutą p. R. Majewskiego. 

W październiku rozpoczniemy miesięczne spotkania dla rodziców dzieci komunijnych i kan-
dydatów do bierzmowania. Spotkania powinny odbywać się w III niedziele miesiąca, ale gdy 
nastąpi zmiana terminu to proszę o wyrozumiałość. Spotkania z rodzicami dzieci przystępu-
jących do I i Generalnej Komunii św. będą miały następujący porządek. Po mszy św. dzieci 
spotkają się z siostrami, a ja z rodzicami i wspólnie porozmawiamy o sprawach wiary, wy-
chowaniu religijnym, zaangażowaniu się w życie parafii itp.  Na pierwsze spotkanie z kandy-
datami do bierzmowania /18.10.2009 r./ zapraszam także grupę, która przygotowywała się 
do sakramentu w roku 2008/2009 oraz rodziców wszystkich kandydatów, w celu omówienia 
ostatniego etapu przygotowań. Bardzo proszę o poważne potraktowanie naszych spotkań i 
aktywny udział w nich.  

Ks. Proboszcz  


