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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Czy jestem swoim przyjacielem ? 
 

Po długiej, ciężkiej zimie nadeszła wiosna i niedaleko jest już do lata. Na jesieni i w 

zimę uczestniczyłam w kilku pogrzebach. Odeszła moja teściowa i kilkoro dobrych 

znajomych. Kapłan żegnając ich zawsze wypowiadał słowa „Twoje ciało było Świąty-

nią Ducha Świętego”. Do tej pory, żegnając zmarłych nie zwracałam na nie uwagi i nie 

zastanawiałam się nad ich znaczeniem. Teraz dotarł do mnie  ich sens. Ja, osoba ży-

jąca mam ciało, które jest Świątynią Ducha Świętego. 

     O naszą Świątynię, o jej czystość, wystrój, remonty dba cała parafia. Wszyscy 

chcemy, aby miejsce naszych modlitw było piękne,  funkcjonalne, ciepłe i jak najlepiej 

służyło przeżywaniu Boga. W czasie Mszy Świętej naszym modlitwom towarzyszy 

piękna muzyka i śpiew. Troszczymy się też o otoczenie kościoła, o parking dla samo-

chodów, zieleń wokół, wygodny chodnik, po którym chodzi procesja. 

      Zaczęłam zastanawiać się jak ja traktuję swoje ciało, które według Pisma Świętego 

jest Świątynią Ducha Świętego. Czy dbam o nie tak, aby mi jak najdłużej i najlepiej 

służyło? Czy jestem swoim przyjacielem? Na grupie Al-Annon mówimy „jestem jedyną 

osobą, która mnie nigdy nie opuści”.  Jak dbam o tę najbliższą mi osobę? Jeżeli chodzi 

o czystość i wystrój to jeszcze nie jest tak źle, dbam o to, żeby mój wygląd był zawsze 

stosowny do okoliczności i zapach nie odstraszał bliźnich. Gorzej z remontami. Do 

lekarza chodzę dopiero wtedy, gdy z moim zdrowiem jest naprawdę źle. Zawsze jest 

coś ważniejszego niż badania okresowe, trzeba pomóc dzieciom, zaopiekować się 

wnukami, zadbać o męża, wysprzątać dom i jego otoczenie, bo święta, wizyta itp. Przy 

takim traktowaniu nic dziwnego, że ciało odmawia posłuszeństwa, choruje. Tak się nie 

postępuje z przyjacielem tylko z wrogiem. Przy takim sposobie życia brak czasu na 

dbanie o rozwój fizyczny (jakiekolwiek ćwiczenia, które rozładują stres spowodowany 

ciągłym pędem), kulturalny i duchowy (modlitwę i medytację). Brak czasu na rozmowę, 

bycie z drugim człowiekiem. Szkoda, że ta prawda dotarła do mnie tak późno, ale do-

brze, że dotarła. Moje ciało jest Świątynią Ducha Świętego i mam o nie dbać jak o 

Świątynię, troszczyć się o jego sprawność, zdrowie, nie truć go nikotyną oraz kiepskim 

jedzeniem lub zbyt dużą jego ilością, nie zalewać nadmierną ilością alkoholu, nie ob-

ciążać nadmierną pracą ponad siły, mieć chwilę czasu na modlitwę, zastanowienie się 

nad sensem życia, przeczytanie dobrej książki, posłuchanie ulubionej muzyki, obejrze-

nie fajnego filmu.  

       Jest to bardzo potrzebne, aby umieć być z drugim człowiekiem i z Bogiem. 

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Wt.-So. 1-5   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Cz. 3  NAJŚWIĘTSZEGO CIA-
ŁA CHRYSTUSA (BOŻE 

CIAŁO) 

930 msza św.  
1130 msza św., PROCESJA 

Pi. 4  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny u chorych  
1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusowej 
1800 msza św. 

Nd. 6 X NIEDZIELA  
ZWYKŁA–  
NIEDZIELA  

MAŁŻENSTW 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 7-12   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 13 XI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-Śr. 14-19   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Nd. 20 XII  NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe, SPOTKANIE DLA 
KANDYDATÓW DO BIERZMOWA-
NIA 

Po.-So. 21-26   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

Śr. 24  UROCZYSTOŚĆ  
NARODZENIA ŚW. JANA  

CHRZCICIELA 

1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 

So. 26  ŚWIĘTO PARAFII 1800 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA  

Nd. 27 XIII  NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-Śr. 28-30   1800 msze św., nabożeństwo czerw-
cowe 

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

Pi.  25  ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 

1800 msza św., nabożeństwo czerw-
cowe 
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Pokoloruj…Pokoloruj…Pokoloruj…Pokoloruj…    

Bajka nie bajka Bajka nie bajka Bajka nie bajka Bajka nie bajka     

O tajemnicy modlitwy 
     U podnóża gór, których wierzchołki były ledwie dostrzegalne w blasku słońca, leżała 
mała wioska. Mieszkańcy utrzymywali się tu głównie z rolnictwa. Tego roku padały bardzo 
obfite deszcze, tak że górskie potoki mocno przybrały i zaczęły zalewać okoliczne pola. 
Uprawy zboża i ziemniaków zaczęły gnić z nadmiaru wody. Mieszkańcom powoli zaczęły 
kończyć się zapasy żywności. Z dnia na dzień sytuacja stawała się coraz gorsza. W wio-
sce zaczął panować głód. Wszyscy mieszkańcy byli załamani, zwłaszcza że deszcze 
wciąż nawiedzały wioskę. Nie byli w stanie nic zrobić, przyroda okazała się od nich silniej-
sza. W końcu delegacja mieszkańców udała się do proboszcza, aby zapytać go o radę. 
Gdy przyszli do niego, on tylko popatrzył na nich i powiedział:  
     - "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust 
Pana." (Pwt 8,3)  
     Oni nie zrozumieli tych słów i smutni odeszli, ponieważ nadal nie wiedzieli, co mają 
robić. Wrócili do mieszkańców zgromadzonych na rynku i powtórzyli im słowa proboszcza. 
Wszyscy posmutnieli, też nie rozumiejąc, co mają znaczyć te słowa. Nagle jedna z osób 
wykrzyknęła radośnie:  
     - Wiem, co mamy robić, powinniśmy się zacząć modlić, to właśnie znaczą te słowa: aby 
w trudnych sytuacjach nie załamywać się, ale polecać je Bogu.  
     Następnego dnia cała wioska czekała u wrót świątyni. Jakież było ich zdziwienie, kiedy 
ujrzeli czekającego tam na nich proboszcza. Rozpoczęła się Msza i ludzie zaczęli się gorli-
wie modlić. Następnego dnia przestało padać. W tydzień po tym wydarzeniu życie  
w wiosce wróciło do normy.  

W trudnych chwilach czasem najprostsza pomoc jest najbar-
dziej skuteczna. 

MoŜe warto więc czasem pomodlić się? 
Marcin Melon  
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Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski 

Studiował w Płocku i Petersburgu, w 1881 przyjął święcenia kapłańskie. Był pro-
fesorem i rektorem Seminarium Duchownego w Płocku, otrzymał godność kanonika płoc-
kiego, pełnił funkcję wikariusza generalnego diecezji. 12 czerwca 1908 został powołany 
na biskupa płockiego, 6 grudnia t.r. otrzymał sakrę biskupią, a ingres do katedry w Płocku 
odbył 10 stycznia 1909. Od 1918 do 1919 był pierwszym w historii sekretarzem general-
nym Episkopatu Polski. W listopadzie 1930 został promowany przez papieża Piusa XI na 
arcybiskupa ad personam, ze stolicą tytularną Silyum. 

Jako zwierzchnik diecezji płockiej dokonał reformy administracyjnej, wiele uwagi 
poświęcał szkolnictwu katolickiemu (powołał do życia m.in. Niższe Seminarium - obecnie 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikorzu), angażował się w działalność charytatyw-
ną w okresie I wojny światowej. Przeprowadził dwukrotnie synod diecezjalny (1927, 1938) 
i zainicjował diecezjalną Akcję Katolicką. 

Był autorem prac z zakresu historii, 
liturgii, komparatystyki kościelnej. Zajmował się 
m.in. dziejami Płocka. Ogłosił publikację Wy-
kład liturgii Kościoła katolickiego. Uniwersytet 
Warszawski nadał mu tytuł doktora honoris 
causa. 

W 1940 został aresztowany przez 
Niemców, był internowany w Słupnie k.Płocka, 
następnie więziony w piwnicy budynku obecne-
go ratusza w Płocku, a później w hitlerowskim 
obozie koncentracyjnym Soldau (KL) w Dział-
dowie, gdzie zginął. Przypuszcza się, ze śmierć 
męczeńską poniósł 28 maja 1941 roku. Do 
dzisiaj nie ustalono miejsca jego spoczynku. 

13 czerwca 1999 w Warszawie Jan 
Paweł II ogłosił go błogosławionym w grupie 
108 błogosławionych męczenników. 

Rok 2008 w diecezji płockiej, decyzją 
obecnego ordynariusza bp. Piotra Libery ob-
chodzony był jako rok bł. abp. Antoniego Julia-
na Nowowiejskiego. 

Imieniem arcybiskupa Antoniego Julia-
na Nowowiejskiego został nazwany Zespół 
Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku 

Biskup Leon Wetmański 

Syn Adama i Korduli z Chądzyńskich. W latach 1895 - 1900 uczęszczał do szko-
łę gminnej w Żurominie. W 1902 r. rozpoczął studia w Seminarium Nauczycielskim w Wy-
myślinie (obecnie Skępe). Za potajemną naukę języka polskiego i podpisanie petycji do 
władz zaborczych o uwzględnienie języka polskiego w szkolnym programie, został wyda-
lony z trzeciego, ostatniego roku studiów. Pobyt w Wymyślinie wpłynął decydująco na 
dalsze losy młodego Leona. W 1906 zdał egzamin gimnazjalny w Płocku i został przyjęty 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którego rektorem był ks. Antoni Julian 
Nowowiejski. W czasie studiowania odznaczał się pracowitością dużą wrażliwością na 
wszelkie zobowiązania. Przez rok pełnił obowiązki dziekana kleryckiego. 
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Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1912 w Płocku z rąk bp Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego. Po wakacjach został skierowany na dalsze studia do Akademii 
Duchownej w Sankt Petersburgu. Ukończył je w 1916 r. uzyskując stopień magistra z 
dziedziny psychologii religii. Będąc w Petersburgu podczas I wojny światowej, niósł po-
moc materialną i moralną uchodźcom, zorganizował sierociniec. Ze względu na wojnę nie 
mógł powrócić do Polski, miejscowy biskup zatrudnił go jako prefekta w gimnazjum żeń-
skim w Petersburgu, a w 1917 r. zlecił mu wykłady z homiletyki oraz funkcję ojca duchow-
nego w miejscowym seminarium. W 1918 r. powraca do Polski, bp. Antoni Julian Nowo-
wiejski mianował go profesorem ascetyki i mistyki oraz ojcem duchownym płockiego se-
minarium. Był wykładowcą i spowiednikiem Niższego i Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Płocku. Patronował wielu akcjom kleryckim, między innymi z jego inicjatywy po-
wstało koło misyjne i abstynenckie. Był m.in. wicerektorem seminarium duchownego w 
Płocku, odznaczał się głębokim życiem religijnym, obok pracy duszpasterskiej zajmował 
się walką z alkoholizmem. W 1921 r. rozpoczął pracę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
jako duchowy kierownik Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Płocku oraz Sióstr Służek 
NMP w Płocku, gdzie spowiadał i prowadził miesięczne dni skupienia i rekolekcje. 19 
grudnia 1927 został mianowany biskupem pomocniczym płockim, ze stolicą tytularną 
Camachus; sakrę biskupią przyjął 22 kwietnia 1928 w Płocku. W dalszym ciągu oddawał 
się pracy misyjnej i charytatywnej, a jako sufragan także kurialnej i wizytacyjnej. Pasją 
jego życia była praca charytatywna i rekolekcyjna, której najwięcej poświęcał czasu i 
uwagi. Był z powołania i zamiłowania siewcą Ziarna Bożego. W 1930 r. został Prezesem 
Towarzystwa Dobroczynności "Caritas"[1] w Płocku oraz założył Stowarzyszenie Pań Mi-
łosierdzia. Był sekretarzem generalnym Związku Misji Duchowych w Polsce i od 1939 r. 
dyrektorem Krajowej Unii Apostolskiej Kapłanów w Polsce. Wznowił działalność stołówki i 
utworzył kuchnię, która dziennie wydawała 500 obiadów bezpłatnie. Wśród prac zastała 
go II wojna światowa. Akcja charytatywna przez pewien czas jeszcze trwała, kierowana 
przez bp. Dopóki po raz pierwszy został aresztowany 11 listopada 1939 r. i osadzony w 
miejscowym więzieniu. Zwolniony po kilku dniach 
nadal pracował. 28 lutego 1940 został przewiezio-
ny do Słupna. Tam potajemnie odprawiał Mszę 
Św. i święcił alumnów ostatniego roku Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku. W nocy 6 z 7 
marca 1941 r. razem z arcybiskupem Nowowiej-
skim został przewieziony do Płocka, a stamtąd do 
niemieckiego obozu zagłady Soldau (KL) w Dział-
dowie. Biskup Wetmański został umieszczony w 
celi z innymi księżmi, wielokrotnie odprawiał nabo-
żeństwa, starał się, aby siebie i swoich braci kapła-
nów doprowadzić do pełnej dojrzałości do męczeń-
stwa. Prawdopodobnie został zamordowany po 
epidemii tyfusu w lipcu i sierpniu 1941 r. Oficjalna 
data śmierci podana przez władze niemieckie to 1 
października 1941 r. 

13 czerwca 1999 papież Jan Paweł II 
beatyfikował bp Leona w grupie 108 błogosławio-
nych męczenników. 

Bł. Leon jest patronem gimnazjum w 
Sierpcu[2], oraz Niepublicznego Gimnazjum Kato-
lickiego w Sikorzu 
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Jacek Malczewski (1854 -1929) urodził się 

w Radomiu, w zubożałej rodzinie ziemiań-

skiej.  

W 1871 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie 

uczęszczał do gimnazjum Św. Jacka, a póź-

niej studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk 

Pięknych, u Feliksa Szynalewskiego, Włady-

sława Łuszczkiewicza i Jana Matejki. W la-

tach 1875-77 przebywał w Paryżu, studiował 

w tamtejszej Ecole des Beaux-Arts m.in. w 

pracowni Ernesta Lehmanna.  W ciągu całe-

go życia dużo podróżował, odwiedzał Włochy 

(1880, 1890, 1906), Monachium (1885-86, 

1892) Francję, Azję Mniejszą itd. W latach 

1896 -1900 pełnił funkcję profesora krakow-

skiej Szkoły Sztuk Pięknych, a następnie 

Akademii Sztuk Pięknych (w latach 1911 -

1922). Wystawiał w licznych galeriach w kraju 

i za granicą: w Wiedniu, Monachium, Berlinie, 

Rzymie, wielokrotnie w Paryżu. Jego pierw-

sza wystawa indywidualna miała miejsce we Lwowie (1903), kolejne m.in.: w Warszawie 

(1910), Poznaniu (1925), Lwowie (1926) i w Krakowie (1929). Bywał często laureatem 

nagród artystycznych, z których do najważniejszych zaliczyć można złoty medal na Wy-

stawie Światowej w Berlinie i srebrny medal na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r. 

Malczewskiego uhonorowano także nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności (w 1902 r.) 

oraz orderem Polonia Restituta (w 1921 r.).  

Wyrastające z tradycji późnego romantyzmu i realizmu malarstwo Jacka Malczewskiego, 

związane z rozwijającymi się na przełomie XIX i XX w. symbolizmem i wczesnym ekspre-

sjonizmem, odnosi się w swej bogatej i skomplikowanej ikonografii do problemów egzy-

stencjalnych, eschatologicznych, kwestii narodowych, także dotyczących powołania arty-

sty.  

Malczewski stworzył kilka tysięcy prac o różnorodnej tematyce: portretów, przedstawień 

baśniowo-fantastycznych, martyrologicznych, patriotycznych i symbolicznych. W pierw-

szym okresie twórczości malował głównie kompozycje realistyczne ukazujące losy ze-

słańców polskich na Syberii oraz obrazy historyczne. Z czasem, pod wpływem tendencji 

modernistycznych, zwrócił się ku alegorii i symbolizmowi, sięgając do inspiracji baśnią, 

literaturą (głównie poezją romantyczną) stworzył własny, oryginalny styl malarski. Swoją 

artystyczną indywidualność zaznaczył w sposób szczególny w realizacjach wielkich ma-

larskich cykli, takich jak: "Introdukcja", "Melancholia" i "Błędne koło".  
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(...) Nazywanie go "symbolistą" nie wyjaśnia wszystkiego, albowiem w jego sztuce 

uderza przede wszystkim to, że mitologia, nadnaturalność, i fantasmagorie wplatają 

się w codzienną banalną rzeczywistość w sposób doskonale naturalny, jak gdyby 

nigdy nic. To będzie jednym z kół napędowych surrealizmu - to czyni Malczewskiego 

jednym z wielkich prekursorów sztuki XX wieku (...) u Malczewskiego znajdujemy 

zawsze napięcie epiczne, refleksję polityczną i żyłkę polemisty; stawia on pytania 

zasadnicze, zastanawia się nad pozycją artysty w świecie, usiłuje odczytać rozmaite 

strony własnego ja, organizuje strumień wypływających z jego mózgu niezapomnia-

nych wizji, a przy tym ani na chwilę nie przestaje być malarzem - pisał Henri Loyrette, 

komisarz ekspozycji prac Malczewskiego w Musee d'0rsay w 2002 r. w Paryżu.  

Lwowska Galeria Sztuki posiada znaczną, obejmującą wszystkie okresy twórczości, 

kolekcję dzieł Malczewskiego. Składa się ona z 68 obrazów i szkiców oraz 18 rysun-

ków i akwarel. Galeria Miejska we Lwowie już w 1908 r. posiadała 29 obrazów i szki-

ców artysty reprezentujących ponad trzydziestoletni wówczas jego dorobek. Do zbio-

ru tego dołączone zostały prace pochodzące m.in. z kolekcji Piotra Dobrzyńskiego, 

Ukraińskiego Muzeum Narodowego, Lubomirskich, hr. Leona Pinińskiego.  

Znajdują się wśród nich dzieła takie jak; "Matka Boska" z 1874, "Poranek" z 1891 

r.; prace z lat 1900-1910, z okresu największego rozkwitu talentu artysty: "Rycerz i 

Muza", "Autoportret z faunami", "Pięta", "Eloe", "Zatruta Studnia", "Portret 

Małgorzaty i Karola Lanckorońskich" . Chlubą galerii jest także kolekcja autopor-

tretów artysty, spośród których trzy przedstawiają artystę jako Chrystusa (z lat 1909 -

12): "Chrystus w Emaus", "Chrystus 

przed Piłatem", "Chrystus i Samary-

tanka" . Wystawa Jacka Malczewskiego 

złożona została z sześćdziesięciu pięciu 

obiektów (w tym z pięćdziesięciu obra-

zów olejnych oraz piętnastu gwaszy, 

szkiców i akwarel) i jest największym, 

jak dotychczas, pokazem dzieł artysty 

ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki w 

Polsce oraz jedną z najobszerniejszych, 

udostępnionych w ciągu ostatnich kilku-

nastu lat, prezentacji jego malarstwa.  

Kurator wystawy: IgorChomyn  

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, 

TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Trójmia-

sto.pl, City Magazine  

Wystawa jest czynna do 30 lipca br. 

codziennie w godz. od 10:00 do 20:00  

(oprac. D. Godycka) 

 

 

JACEK MALCZEWSKI JACEK MALCZEWSKI JACEK MALCZEWSKI JACEK MALCZEWSKI –––– PIELGRZYMOWANIE W MIŁOŚĆ PIELGRZYMOWANIE W MIŁOŚĆ PIELGRZYMOWANIE W MIŁOŚĆ PIELGRZYMOWANIE W MIŁOŚĆ    

    Niech mi wybaczy Pan Piotr Bednarski, że cytuję Jego wiersz w całości bez zezwole-
nia, ale myślę, że nikt tak pięknie i tak współcześnie nie ujął sensu malarstwa religijnego 
Jacka Malczewskiego, jak właśnie Pan Piotr Bednarski: 

 

Zmartwychwstaną tylko ci 

którzy miłują rdzeniem serca 

są jak deszcz i słońce – 

żarliwi i życiodajni 

błękitni jak oczy osieroconych dzieci 

i ścieżki proroków 

 

          z wiecznego snu budzą się tylko 

          wrośli w Pana 

          jak psalm i skrucha króla Dawida 

          kto niczym Jakub mocował się z Bogiem 

          i czasem Holocaustu 

          był dłońmi okaleczonych 

          i opuszczał czas niczym ziarno kłos 

                                                                                                              Jacek   Malczewski 

                      pielgrzymujmy więc w miłość                                          „Anioł i pastuszek” 

                      nieśmy siebie w przeznaczone ognie i obłoki 

                      jedyną zalążnię naszego powrotu.  

                                                                                                                 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Malczewski                                                                                                                   
„Chrystus” 
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 Jeden z najpiękniejszych 
polskich obrazów religijnych to 
Chrystus w Emaus Jacka Mal-
czewskiego - symbolisty, artysty 
tak niezwykłego, obdarzonego tak 
wspaniałą wyobraźnią, że mógłby 
stanąć bez skrępowania wśród  
największych europejskich sław 
artystycznych, gdyby tylko jego 
sztuka była znana poza granicami 
Polski. Wciąż jednak, mimo wy-
staw we Francji i w Anglii, Mal-
czewski pozostaje nieznany poza 
naszym krajem. Cóż, tworzył wte-
dy, gdy państwa polskiego nie 
było na mapach, ale był naród i 
była Polska, którą kochał i którą 
malował całe życie. 

 Obraz, który ozdobi Kościół 
w Rogozinie, jest wyjątkowo pięk-
ny: oto Chrystus w Emaus, sa-
motny, wyczerpany cierpieniem, 
ale poważny i pogodzony z wyrokami Ojca, stoi przed widzem, chociaż nie pa-
trzy nam w oczy, lecz w głąb serca. Trzyma między palcami chleb nasz co-
dzienny i zarazem chleb Eucharystii, gotów go przełamać z każdym, kto głodny 
dosłownie i duchowo; jest jak mówi Piotr Bednarski – żarliwy i życiodajny i 
prosi człowieka o miłość dla człowieka, o wierność dla odwiecznego zobowią-
zania kochaj bliźniego swego jak siebie samego.    

 W cudownie przejrzystych błękitach i zieleniach, w barwach, które śnią 
się nam, gdy przychodzi zaduma nad życiem wiecznym, Chrystus obiecuje 
zmartwychwstanie tym, którzy miłują rdzeniem serca, tak jak on miłował i od-
chodził w imię tej miłości w cierpieniu, poniżeniu, a zarazem umiłowany przez 
lud. 

 Chrystusowi towarzyszą przy stole dwaj kapłani naszej Ziemi Mazowiec-
kiej Męczennicy – Biskup Płocki – Antoni Julian Nowowiejski i  Biskup Sufragan 
Leon Wetmański zamordowani okrutnie w obozie hitlerowskim w Działdowie. 
Tą częścią tryptyku artysta malarz – Pan Stanisław Płuciennik przypomina, że 
nasz okrutny czas domaga się pamięci, a Słowo Boże zawsze czujnego odczy-
tywania i przestrzegania. Wiara zobowiązuje, Bóg pragnie, aby człowiek nie 
pozostawał obojętny ani na zło, ani na nieszczęście ludzkie, ale siły i wytrwania 
w czynieniu dobra wymaga od nas. Pielgrzymujmy w miłość, jak pisze poeta, 
za Chrystusem, za naszymi Męczennikami, nieśmy siebie w przeznaczone 
ognie i obłoki. 
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              SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA               SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA               SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA               SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA     

    
    

Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!    
  

 

Czy moŜna wyrazić miłość? Ubrać ją w słowa? Przedstawić za pomocą 

rzeźby, plakatu, rysunku? Wszystko wydaje się zbyt płytkie i małe, aby 

nazwać  to najpiękniejsze z uczuć do jakiego zdolny jest człowiek. Naj-

mniej problemów z przedstawieniem Miłości mają dzieci- one zawsze narysują SERCE. Jest ono 

dla nich wyrazem miłości, jej obrazem. 

Serce juŜ od najdawniejszych czasów wyraŜa to, co nie jest widoczne na zewnątrz, ale 

co wyraŜa człowieka z jego głębią, uczucia-

mi, pragnieniami. „ Człowiek patrzy na to, 

co widoczne dla oczu. Pan natomiast pa-

trzy w serce” – takie słowa moŜemy prze-

czytać w 1 księdze Samuela. W sercu mie-

ści się równieŜ to, co łączy człowieka z 

Bogiem. W liście do Efezjan św. Paweł 

napisał takie słowa: „ Niech Chrystus za-

mieszka  przez wiarę w waszych sercach; 

abyście w miłości zakorzenieni i ugrunto-

wani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali 

ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, 

Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać 

miłość Chrystusa, przewyŜszającą wszelką 

wiedzę, abyście zostali napełnieni całą 

Pełnią Boga.” 

 JuŜ od czasów średniowiecza serce 

stawało się równieŜ symbolem religijnym. 

Czerwiec jest miesiącem, w którym w 

sposób szczególny czcimy  Najświętsze 

Serce Pana Jezusa, będące wyrazem Jego 

zbawczej miłości do kaŜdego człowieka. 

Pragniemy powtarzając słowa litanii do 

Serca Pana Jezusa uczyć się od Niego cier-

pliwości, łagodności, przebaczenia i miło-

ści. 
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Młoda matka szykowała w 

kuchni kolację, skoncentrowa-

na całkowicie na tym, co robiła: 

zamierzała usmaŜyć frytki. 

Pracowała w skupieniu, aby 

przygotować danie, które bar-

dzo smakowałoby dzieciom. 

Frytki lubiły najbar-

dziej.Najmniejsze z dzieci, 

czteroletnie, miało za sobą pełen przeŜyć dzień w przedszkolu i opo-

wiadało mamie wszystko, co widziało i robiło. Matka odpowiadała mu od 

niechcenia, półsłówkami i pod nosem.  

Chwilę potem poczuła pociągnięcie za spódnice i usłyszała: - Mamo…. 

Kobieta skinęła głową i wymamrotała jakieś słowo. Poczuła następne 

szarpnięcie za spódnicę i usłyszała: - Mamo…. 

Odpowiedziała krótko jeszcze raz i dalej spokojnie obierała ziemniaki. 

Minęło pięć minut. Dziecko przyczepiło się do maminej spódnicy i za-

częło ciągnąć z wszystkich sił. Kobieta była zmuszona pochylić się nad 

synem.Chłopiec ujął jej twarz pulchnymi rączkami i powiedział: - Ma-

mo, słuchaj mnie oczami! 

Zapraszamy dzieci z naszej parafii, do udziału w rekolekcjach wakacyjnych, któ-

re odbędą się w dniach 

 od 26-  30 lipca w Rawie Mazowieckiej.  

Wszystkim zainteresowanym podajemy numer kontaktowy: 24 265 62 59 lub te-

lefon komórkowy 785 188 602. 

MłodzieŜ zapraszamy w dniach od 13- 18 lipca. 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE 
NABNABNABNAB  OŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA    

 

 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje 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 
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 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygo-
towują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie, więc zapraszam w sobotę na 
godz. 1900  mieszkańców naszej parafii z: 

• z ulicy Krótkiej na 5 czerwca,  

• Z ulicy Spokojnej na 12 czerwca,  

• z ulicy  Morelowej na 19 czerwca,  

• z ulicy  Strażackiej na 26 czerwca,  

• z ulicy Kwiatka na 3 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.  

ZAPROSZENIE 
 3 czerwca to uroczystość Bożego Ciała. Procesja przejdzie ulicami: Słoneczną, 
Wiosenną, Strażacką i Mazowiecką. Zatrzymamy się przy 4 ołtarzach, przygotowanych już 
tradycyjnie przez mieszkańców poszczególnych wiosek. Zachęcam mieszkańców poszcze-
gólnych 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.  

 W czerwcu planuje 2 spotkania z kandydatami do bierzmowania. Poświęcone 
będą sprawom organizacyjnym, na które proszę uczniów klas III gimnazjum o przyniesie-
nie opinii od katechety i indeksu. Sakrament bierzmowania będzie udzielony 19 września 
br. o godz.  1130 przez ks. biskupa P. Libery.  Po 15 sierpnia rozpoczniemy już najbliższe 
przygotowanie do tego ważnego wydarzenia. Terminy spotkań z kandydatami do bierzmo-
wania podam w późniejszym czasie. Przypominam o I piątku miesiąca czerwca. Proszę o 
poważne potraktowanie moich propozycji.  

 W trakcie Dni Rogozina - 26 czerwca o godz. 1800 podczas uroczystej mszy św.  
będą poświęcone 3 obrazy przez ks. kan. K. Kowalskiego.  

 W czerwcu rozpocznie, mam nadzieję, działalność Szkółka Piłkarska. Zapisy 
chłopców i dziewcząt w zakrystii po mszy św. Proszę o odbiór formularzy o zgodę od rodzi-
ców.  Ciągle trwają prace przy Orliku 2012 i dlatego obecnie trudno podać termin spotkań 
Szkółki, czy nawet otwarcia boiska.  

Ks. Proboszcz 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    


