
 

 

Pismo bezpłatne  

�r 36/37  1 grudzień 2009  

Parafia  św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie 

WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

 Piekło było już prawie całkiem zapełnione, a przed jego bramą 
oczekiwało jeszcze na wejście wiele osób. Diabeł nie miał innego roz-
wiązania sytuacji jak tylko zablokować drzwi przed nowymi kandydata-
mi. - Pozostało tylko jedno miejsce, i jak się rozumie, może je zająć tyl-
ko ktoś z was, kto był największym grzesznikiem, powiedział.  

- Czy jest wśród zgromadzonych jakiś zawodowy morderca?- zapytał - Ale nie 
słysząc pozytywnej odpowiedzi, zmuszony był przystąpić do egzaminowania 
wszystkich stojących w kolejce grzeszników. W pewnym momencie swój wzrok 
skierował na jednego z nich, który umknął wcześniej jego uwadze.  

- A ty, co zrobiłeś?, zapytał go.  

- Nic. Jestem uczciwym człowiekiem a znalazłem się tutaj jedynie przez przypa-
dek.  

- Niemożliwe. Musiałeś jednak coś zawinić.  

-Tak. To prawda, powiedział zmartwiony człowiek - starałem się być zawsze jak 
najdalej od grzechu. Widziałem jak jedni krzywdzili drugich ale sam nie brałem w 
tym udziału. Widziałem dzieci umierające z głodu i sprzedawane a najsłabsze z 
nich traktowano jak śmieci. Byłem świadkiem, jak ludzie czynili sobie wzajemne 
świństwa i oskarżali się. Jedynie ja wolny byłem od pokus i nic nie czyniłem. Nig-
dy.  

- Naprawdę nigdy?- zapytał z niedowierzaniem diabeł - Czy to rzeczywiście 
prawda, że widziałeś to wszystko na swoje własne oczy?. 

 -Jak najbardziej!. - I naprawdę nic nie zrobiłeś, powtórzył jeszcze raz diabeł.  

- Absolutnie nic!.  

Diabeł zaśmiał się ze zdziwienia: - Wejdź, mój przyjacielu. Ostatnie wolne miej-
sce należy do ciebie!.  

 

 

 Pewien Święty, przechodząc kiedyś przez miasto, spotkał dziewczynkę w 
podartym ubranku, który prosiła o jałmużnę. Zwrócił się wtedy do Boga: - Panie, 
dlaczego pozwalasz na coś takiego? - Proszę Cię, zrób coś. Wieczorem w dzien-
niku telewizyjnym zobaczył mordujących się ludzi, oczy konających dzieci i ich 
biedne wycieńczone ciała. I znów zwrócił się do Boga: - Panie, zobacz ile biedy. 
Zrób coś!. Nocą, święty człowiek usłyszał głos Pana, który mówił:  
- Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!  

OSTATNIE MIEJSCE 
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Dzień 

    
 Niedziela Dzień  

powszedni 
Terminy 

Po.-Sob. 1-5   1800 msze św.  

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 
1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.– RORATNIA 

Nd. 6 II NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św. ODWIEDZINY ŚW. MIKO-

ŁAJA 
1130 msza św.  

Po.-Sob. 7-12   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 9 i 11   1800 msza św.- RORATNIA 

Nd. 12 III NIEDZIELA  
ADWENTU 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Cz. 13-17   1800 msze św.  

Śr. i Pi. 16,18    1800 msza św.- RORATNIA 

Sob. 19  ROZPOCZĘCIE  
REKOLEKCJI 

1000 i 1800 msze św. dla dorosłych i 
młodzieży 
1600 msza św. dla dzieci 

Nd. 20 IV NIEDZIELA  
ADWENTU 

ZAKOŃCZENIE  
REKOLEKCJI 

930 msza św. spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie dla kandy-
datów do bierzmowania 

Po.-Cz. 21-23   1800 msze św.  

Śr. 19   1800 msza św.- RORATNIA 

Cz. 24  PASTERKA 2330 WIECZÓR KOLĘD 
2400 msza św. 

Pi.-So. 25-26  UROCZYSTOŚĆ BOŻE-
GO NARODZENIA 

930 msza św.   
1130 msza św.  

Nd.  27 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Po.-Śr. 28-30  OKTAWA BOŻEGO  
NARODZENIA 

1800 msze św.  

Po. 31 ZAKOŃCZENIE 
ROKU  

KALENDARZOWE-
GO 

 1800 msza św.-nabożeństwo dzięk-
czynne 
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Ź D Ź B Ł O  S Ł O M Y  

Pasterze, którzy w stajence betlejemskiej oddali cześć Dzieciątku Jezus, powra-
cali teraz do domu. Przybyli wszyscy z róŜnymi darami, teraz odchodzili z pustymi ręko-
ma. Z wyjątkiem jednego. Młodziutki pasterz wziął sobie coś ze świętej stajenki w Betle-
jem. Coś, co trzymał w dłoni. Inni początkowo nie zwrócili na to uwagi, dopóki jeden z nich 
nie spytał: 
- Co masz w ręce? 
- Źdźbło słomy- odpowiedział młody pasterz- źdźbło słomy ze Ŝłóbka, w którym leŜy Dzie-
ciątko. 
-Źdźbło słomy?- zaśmiali się.- To śmieć, wyrzuć je! 
Młody pasterz potrząsnął energicznie głową. 
-Nie!- powiedział.- Zachowam je. Dla mnie jest znakiem, znakiem Dzieciątka. Gdy trzy-
mam to źdźbło w moich rękach, przypominam sobie Je, a równieŜ to wszystko, co o nim 
mówili aniołowie. 
Następnego dnia pasterze spytali młodzieńca: 
- Co zrobiłeś z twoim źdźbłem? 
Młodzieniec pokazał je. 
- Zawsze będę nosił je ze sobą. 
-AleŜ wyrzuć je! 
- Nie, ma wielką wartość. Na nim leŜał Syn BoŜy. 
- No to co? WaŜny jest Syn BoŜy, ale nie źdźbło słomy! 
-Mylicie się. RównieŜ słoma jest waŜna. Na czym mogło leŜeć Dzieciątko tak biedne? Syn 
BoŜy potrzebował jedynie trochę słomy. To poucza mnie, Ŝe Bóg potrzebuje nas, małych, 
niewaŜnych, niewykształconych. 
Z biegiem czasu wydawało się, Ŝe źdźbło słomy staje się coraz waŜniejsze dla młodego 
pasterza. W czasie długich godzin spędzanych na pastwisku często brał je w rękę. W tych 
chwilach powracał myślą do słów aniołów i był szczęśliwy, Ŝe Bóg tak bardzo kocha ludzi, 
iŜ stał się mały jak oni. 
Ale pewnego dnia jeden z jego kolegów wyrwał mu źdźbło, krzycząc: 
- Ty i twoje przeklęte źdźbło słomy! Przyprawiłeś nas o ból głowy tymi głupstwami! 
Zmiął słomkę i wyrzucił ją na ziemię. Młody pasterz przyjął to spokojnie. Podniósł z ziemi 
źdźbło, wyprostował je, pogładził ręką, potem powiedział do pasterzy: 
- Widzicie, pozostało takie jak przedtem. Cała twoja wściekłość nie mogła go zmienić. 
Pewnie, moŜna łatwo połamać na kawałki takŜe źdźbło. Pomyśl, dlaczego Bóg zesłał 
dziecko, podczas gdy nam potrzebny jest Zbawiciel silny i wojowniczy? To Dziecko stanie 
się męŜczyzną. Będzie on silny. Będzie potrafił znieść wszystkie złości ludzkie, pozosta-
jąc Zbawicielem BoŜym nas, ludzi.- Młodzieniec uśmiechnął się a oczy mu błyszczały. 
- Nie, miłości Boga nie moŜna podrzeć na kawałki i wyrzucić. Choć wydaje się krucha i 
słaba jak źdźbło słomy- powiedział z przekonaniem. 

( Bruno Ferraro)  
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Przepis na dobre Świąteczne ciasto. 
 

Wsypać łyŜeczkę modlitwy- nie Ŝałować w 
kaŜdym razie taką duŜą, aby nadała całemu dniowi 
woń Ducha nadprzyrodzonego. Dać porządną garść 
c i e r p l i w o ś c i  
i zmieszać z utłuczoną masą dobroci.  
Do smaku wanilię z dobrego humoru, skórkę poma-
rańczową z Ŝyczliwego uśmiechu, aby podniosła 
smak. Przydadzą się rodzynki opanowania i spokoju. 
W y s t r z e g a ć  s i ę  
za wszelką cenę gorzkich migdałów- nerwów, przy-
prawy te podsypać dobrą dozą własnej miłości, 
z m i a Ŝ d Ŝ o n e j  n a  p r o s z e k  
w moździerzu pokory. Ciasto wymieszać starannie 
ręką odpowiedzialności, sumienie –rozwałkować, 
chroniąc się lenistwa i egoizmu. PrzełoŜyć konfitura-
mi dobrych uczynków i wstawić w piec Ŝarliwej miło-
ści Boga i bliźniego. 
 



 

 

5 

SAKRAMENT CHRZSTU ŚW. 
W naszej parafii udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy 

św. o godz. 1130. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przy-
najmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Potrzebne dokumenty: 
- akt urodzenia dziecka (odpis) 
- dowody osobiste rodziców 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania) 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu 
wiary. 
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i ro-
dzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komu-
nię św. w intencji dziecka. Przed chrztem rodzice i chrzestni uczestniczą  
w konferencji liturgicznej. Termin spotkania proszę wcześniej ustalić.  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
Sakrament przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum lub szkół ponad-
gimnazjalnych. Kandydaci do bierzmowania w naszej parafii spotykają się w 
każdy I piątek miesiąca na Mszy św. o godz. 1800, na konferencji w III niedzielę 
na Mszy św. o 1130 oraz realizują zadania  Indeksu Kandydata. Proszę o po-
ważne potraktowanie tej ostatniej już fazy przygotowania do sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej. Odpowiedzialność za przygotowanie w parafii oprócz pro-
boszcza mają również rodzice, którzy wypełniają dodatkowe deklaracje i zobo-
wiązania. Proszę o dokładne przeanalizowanie złożonych deklaracji. Jest to 
zobowiązanie skierowane do rodziców o wsparciu przez nich wszystkich działań 
podejmowanych w parafii, aby nasi Kandydaci zostali dobrze przygotowani i 
rozumieli sens podejmowanych dla nich zadań. Termin udzielenia sakramentu 

UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE    
Przygotowanie Rodziców dzieci komunijnych odbywa się w ramach comiesięcznych spo-
tkań w III niedzielę po Mszy św. o godz. 930 . W przypadku dzieci spoza parafii rodzice powin-
n i  dos ta rc zyć  zaś wiadc zen ia  o  uc zęs zczan iu  na  ka techezę .  
I Komunia św. (II klasy) odbędzie się 16 maja na mszy św. o godz. 1130 , a Odnowienie 
P r z y r z e c z e ń  C h r z c i e l n y c h  ( I V  k l a s y )  
23 maja na mszy św. o godz. 1130. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na uroczy-
ste msze św. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wymagane 
dokumenty:  
- metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy, 
- świadectwo bierzmowania, 
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, 
- dowód osobisty, 
- zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego ważne 3 miesiące (gdy  
zawierany jest ślub tzw. konkordatowy). 
Narzeczeni powinni uczestniczyć w konferencji przedmałżeńskiej.  
Proszę wcześniej ustalić termin spotkania.  

SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII     
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SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.    
POGRZEB 

 Rodzina zmarłej osoby powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarzą-
dzającą cmentarza, na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafial-
nej informując o dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu 
z Urzędu Stanu Cywilnego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie 
zmarłej (np. zaświadczenie od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się 
poza parafią należy fakt ten również zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpo-
wiedniego zaświadczenia od miejscowego proboszcza.  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, osoby zgłoszone 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 pią-
tek) 

Spotkania:  

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

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1045  

Koło Żywego Różańca– ostatnia niedziela miesiąca o godz. 1030  

Schola - wtorek o godz. 1630  

Kółko Misyjne - czwartek o godz. 1630  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna w po każdej Mszy św. w dzień powszedni. 

Tel. plebania - (024/264 45 58), 507119511; siostry -  (024/265 62 59). 
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„Agresja wśród dzieci i młodzieży” 

Agresja wśród dzieci nie jest problemem nowym. Jednak w ostatnich 
latach przybrała ona jednak formę bardziej bezwzględną. Nasilenie tego zjawi-
ska jest dostrzegalne niemal każdego dnia. Obserwujemy je w szkołach, środ-
kach lokomocji, na ulicach, itd. Czym jest agresja? Jest to działanie zmierzające 
do spowodowania szkody, wyrządzenia krzywdy fizycznej lub psychicznej, skie-
rowane na inną osobę, zwierzę, przedmiot lub siebie samego – mówimy wów-
czas o samoagresji. Agresja może przyjmować różne formy. Może to być agre-
sja słowna: dokuczanie, ubliżanie, grożenie, wyśmiewanie i ośmieszanie, obrzu-
canie wyzwiskami, uszczypliwości lub kpiny. Może być też agresja fizyczna np. 
bójki pomiędzy uczniami, spoliczkowanie, dawanie klapsa, ataki na nauczycieli. 

Dzieci młodsze często nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie jest 
agresywne, ale młodzież robi to już świadomie. Zjawisko to budzi wśród nauczy-
cieli uzasadniony niepokój, myślę że także wśród rodziców. 

Zastanawiamy się, dlaczego dziecko lub młody człowiek tak zachowuje 
się, atakuje kolegów, bije, hałasuje, przeszkadza, niszczy mienie, itp.? Gdzie się 
tego nauczył? Kto go nauczył? Niestety, my ludzie dorośli podsunęliśmy złe 
wzorce, często zupełnie nieświadomie, lub dla własnej wygody. Nasze dzieci, 
często małe, pijąc mleko z butelki, oglądają już telewizję. One są zajęte, my ma-
my spokój. I tu zaczyna się problem. Telewizja przejęła funkcje wychowawcze i 
socjalizacyjne. Wobec dzieci odgrywa rolę niańki, młodzieży dostarcza wzorce 
postępowania, rozbudza konsumpcyjne apetyty, popularyzuje modę na bycie 
twardym, bezwzględnym i silnym, a niekoniecznie inteligentnym. Nastolatki za-
czynają atakować rodziców, nauczycieli, wychowawców, ludzi na ulicy. Identyfi-
kują się z filmowym wzorcem, sprawdzają siebie, porównują. Z TV płynie in-
strukcja: jak bić, aby zyskać przewagę, jak bić by zabić, jak atakować. Konsu-
mowanie telewizyjnej przemocy uczy, że użycie siły rozwiązuje wiele proble-
mów. Telewizja, chcąc pozyskać widza, pokazuje filmy przepełnione agresją, nie 
zważając często na porę ich emisji. Nawet bajki, w których tradycyjnie już dobro 
walczy ze złem, przybierają formę wręcz makabrycznych scen, a bohaterowie 
współczesnych bajek to często herosi o nadludzkiej sile, potrafiący niszczyć i 
zabijać. 

Przyczyna zachowań agresywnych może mieć swoje źródła także w 
środowisku szkolnym, w którym dziecko przebywa. Do czynników mających naj-
większy wpływ na zachowania niewłaściwe wśród dzieci należą: zbyt duża licz-
ba dzieci w klasie, hałas, ograniczona ruchliwość, narzucony z góry porządek, 
niewłaściwy sposób komunikowania się nauczyciela z uczniami, także pomiędzy 
samymi rówieśnikami, brak doceniania ucznia, częste wskazywanie tylko jego 
negatywnych zachowań.  

Warto również wspomnieć o nie wystarczającym, a niekiedy małym udziale 
rodziców w procesie wychowawczym. To przecież rodzina wpływa w najwięk-
szym stopniu na rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka. Dzieci oczekują od 
rodziców miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Ale dorośli coraz mniej 
czasu poświęcają na wychowanie swoich dzieci. 

                                                                                                   cdn. 

Z notatnika wychowawcy  
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I I�WESTYCJE  

W roku 2009 zapłaciliśmy także za ławki – 9,700 PLN 

II KOSZTY BIEŻĄCE – 59,500 PLN 

Utrzymanie „plebani” - czynsz, energia elektryczna itp. 

Utrzymanie świątyni – koszty personalne, ogrzewanie, energia elektryczna, 
świece, hostie, wino, oleje itp. 

Podatek dochodowy – ryczałt 

Podatek na rzecz kurii, akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim i diece-
zjalnym, materiały duszpasterskie 

Materiały dekoracyjne – szopka (Boże Narodzenie), Grób Pana Jezusa na 
Wielkanoc, dekoracje na inne kościele święta, materiały biurowe, itp. 

III KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DUSZPASTERSKĄ – 5,310 PLN 

Opłata za tygodnik „Gość Niedzielny”, gazetkę parafialną „Wiadomości Para-
fialne” 

Dopłata do wyjazdów, rekolekcji ministrantów i innych grup parafialnych 

Zakup podarków dla dzieci i innych grup parafialnych 

Odznaczenia „Róże św. Faustyny” 

Niespodzianki świąteczne itp.  

IV DOCHÓD PARAFII – 68,550 PLN 

Taca, kolęda, inne dobrowolne ofiary, składka parafialna 

 Inwestycje, które wykonaliśmy w roku 2009 zostały zaakceptowane przez 
Parafialną Radę Gospodarczą i wykonane przy ich pomocy, jak również wielu pa-
rafian. Dlatego koszty w/w inwestycji były znacznie mniejsze. Pozostaje zadłuże-
nie, które w roku 2010, które musimy uregulować. W latach 2010 – 2015 przewidy-
wane inwestycje, po zaakceptowaniu przez Radę Gospodarczą, to nowe we-
wnętrzne drzwi do świątyni, cmentarz, obrazy do kościoła, zainstalowanie drzwi 
awaryjnych, uporządkowanie terenu wokół świątyni, tynkowanie i największa inwe-
stycja – dom parafialny. 

Ks. Proboszcz 

Inwestycje Koszt (PLN) Zapłacono (PLN) Do zapłacenia 
(PLN) 

Ogrodzenie 19.300 9,300 10,000 

Ogrzewanie 25,310 5,800 19,510 

Szafa na szaty li-
turgiczne 

4,600 1,800 2,800 

Kielich 1,000 1,000 --- 

Razem 50,210 17,900 32,310 



 

 

9 

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne  -Turystyczne  
w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie  

Od września 2009 roku w naszej Szkole Podstawowej im. Czesława 
Hińca w Rogozinie utworzono Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystycz-
ne SKKT, pod nazwą "Wytrwali Wędrowcy,,. Jest ono kontynuacją koła, 
które działało w szkole w latach 1968 - 1970. W grupie wędrowało 19 
uczniów. Dziś postanowiliśmy zbudzić na nowo ducha wędrowców. Opie-
kunami koła są: Anna Kaźmierczak i Norbert Pałysa. Zapisanych jest 
60 uczniów, którzy czynnie biorą udział w organizowanych imprezach. 
Członkiem Koła może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Rogozinie. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o środowisku 
przyrodniczym i kulturowym, zachęcanie do uprawiania turystyki, jako 
sposobu spędzania wolnego czasu oraz krzewienie kultury fizycznej. 
Nasz harmonogram przewiduje różne imprezy na każdy miesiąc: raj-
dy piesze, rowerowe, wycieczki, obozy. Dodatkowo planujemy na-
wiązać współpracę z harcerstwem, zaprosić dzieci na ściankę wspinaczko-
wą, podjąć wyzwanie na kajakach wodnych w Liszynie, zaprosić gości, 
którzy będą zachęcać dzieci do uprawiania turystyki, oraz rozwijać umie-
jętności zachowania się w terenie. Warto wspomnieć, że w tak krótkim 
czasie w jakim działa nasze Koło mamy już niemałe sukcesy. W 
I Rajdzie „Pieczonego Ziemniaka" zorganizowanym 10 października 
2009 roku zajęliśmy I miejsce. W II Rajdzie Niepodległości „Szlakami Le-
gionistów Płockich", który odbył się 7 listopada 2009 roku zajęliśmy rów-
nież I miejsce. Dodatkowo na tym rajdzie, wzięliśmy udział w 
„Konkursie Piosenki Legionowej" zorganizowanym w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły. Zespół ze Szkoły Podsta-
wowej w Rogozinie zajął II miejsce. A oto zasłużone osoby z zespo-
łu „ADHD": instrumenty perkusyjne - Patryk Sawicki, gitara basowa 
- Przemysław Żabolicki, instrumenty klawiszowe - Andżelika Sielczak, 
instrumenty klawiszowe -Patryk Ośka. Zespół zagrał piosenkę „Przybyli 
ułani pod okienko". 

Wszystkim rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w 
organizację serdecznie dziękujemy. Na koniec kilka cytatów, które oddają 
ducha naszego Koła: 

- „Wędrowanie pozwala odkryć prawdę o sobie i innych ludziach. 

- „Wędrownicy pamiętają o tym, że gorycz porażki mobilizuje, a sło-
dycz zwycięstwa uskrzydla do ciągłego szukania nowych i niezdobytych 
jeszcze  szczytów. ©  

Anna Kaźmierczak  
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II. RAJD. POŚWIĘCONY .PAMIĘCI. LEGIONISTÓW. PŁOCKICH  

Zapał. wędrowca. nie. opuszczał. nas. ani. przez. chwilę 

Droga. przez. las. okazała. 
się. dla. nas. szczególna 



 

 

Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 
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ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 1700 DO KOŚCIOŁA PARAFIAL-
NEGO NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA 

Błogosławiona Krew Jezusowa!  
 
Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! 

W miesiącu październiku przy naszej parafii rozpoczęło działalność Koło Misyjne Dzieci.  
Kim jest MISJO�ARZ? Nie musi nim być koniecznie ksiądz czy siostra zakonna, któ-
rzy wyjeżdżają do dalekich krajów. Każdy z nas ma swoim miejscu może głosić całemu 
światu, że BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Poprzez nasza modlitwę, pracę, zabawę i radość bycia 
ze sobą we wspólnocie chcemy nieść wszystkim nadzieję i radość z przynależności do 
wielkiej rodziny kościoła. 
Dlaczego powstało nasze koło? „ I przyszli do �iego z paralitykiem, którego niosło czte-
rech. �ie mogą z powodu tłumu przynieś go do �iego, odkryli dach nad miejscem, gdzie 
Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk.” (Mk 2, 3-5) 
Paralityk, żeby dostać się do Pana Jezusa, potrzebował pomocy innych. Może to byli jego 
przyjaciele, a może po prostu osoby, które chciały, mu pomóc. Jezus potrzebuję naszego 
zaangażowania, żeby uzdrawiać objawiać innym swoją miłość. Pragnie, byśmy doprowa-
dzali ich do Niego. Chcemy w naszym kole być takimi przyjaciółmi paralityka, dlatego 
podejmujemy wiele wysiłku, wkładamy całe serce i zdolności, aby przyprowadzić do Je-
zusa tych, którzy nie mogą przyjść do Niego o własnych siłach. Na naszych spotkaniach 
przygotowaliśmy świąteczne kartki oraz sianko na wigilijny stół. Wszystkie ofiary, które 
uzyskamy ze sprzedaży kartek i sianka pragniemy przeznaczyć dla sióstr misjonarek pra-
cujących z dziećmi w Kamerunie. 

Adwent 

 jest radosnym oczekiwaniem z Maryją na Jezusa.  

W każdą środę i piątek specjalne roraty dla 

dzieci i młodzieży o godz. 18.00.  

Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej mo-

dlitwy, śpiewu i zabawy. Naszym adwentowym 

rozważaniom towarzyszyć będzie św. Jan Ma-

ria Vianey. Niech Jego postawa i orędownictwo 

wskazuję nam drogę do NIEBA 

 

 

OGŁOSZE�IA  PARAFIAL�E 

Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu listopadzie 
Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w so-
botę na godz. 1845 mieszkańców Rogozina z ulic: 

- ul. Wiosenna na 5 grudnia /część do skrzyżowania z ul. Słoneczną/ 

- ul. Wiosenna ( II część, do końca ulicy) na  12 grudnia,  

- ul. Akacjowa (cała) na 19 grudnia,  

- ul Słoneczna (numery parzyste) na 2  stycznia 2010 r.,  
  
 W okresie Adwentu ze względu na szczególny charakter czasu zrezygnuje-
my z kompozycji kwiatowej przy ołtarzu.  

Redaguje zespół.  

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 

 Pragnę serdecznie podziękować za przygotowanie i udział w inscenizacjach 
teatralnych w naszej parafii: 
-p. B. Urbaniakowi - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Radza-
nowie. 
-p. D. Zalewskiemu – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie. 
-p. R. Podresowi i p. C. Szymczakowi – instruktor muzyczny w Gminnym Ośrodku 
Kultury. 
-młodzieży klasy IIIc gimnazjum i SP w Radzanowie pod kierunkiem p. S. Kociędy-
Pietrzak,. 
-Chórowi Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku VOX   JUVENTUTIS 
pod batutą p. R. Majewskiego 
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Drodzy Parafianie 
Wchodzimy w czas Adwentu. Wdzięczni Bogu zasiądziemy niedługo do Wigilijnego 

Stołu, będziemy łamać opłatek, dzielić się Miłością i Chlebem. Zaprośmy Chrystusa do na-
szych serc i domów. Opłatek będzie można nabyć w kościele w okresie Adwentu po każdej 
niedzielnej mszy św. (dobrowolne ofiary przekażemy uregulowanie opłaty za energie elek-
tryczną). Pamiętajmy o ludziach potrzebujących i możliwość pomocy im poprzez zakupu 
świec wigilijnych – cena 5 zł.  

Tak jak możemy, na ile nas stać przygotujmy się na to radosne spotkanie. Skorzystajmy 
z kolejnej szansy, jaką jest czas Adwentu. Ofiarujmy sobie, rodzinie i Bogu chwile refleksji 
i modlitwy, skorzystajmy z Sakramentu Pojednania. Zapraszamy na Msze św. roratnią i na 
rekolekcje.  

KS. PROBOSZCZ 


