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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

 Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczę refleksji  
nad cudem, który wydarzył się w grudniową noc w Betlejem 
oraz doświadczenia jego mocy w codziennym Ŝyciu. 
 Niech magia wigilijnego wieczoru przyniesie spokój  
i radość.  

 Niech kaŜda chwila świąt będzie dzieleniem się miłością,  

a Nowy Rok obdarzy pomyślnością, zdrowiem i szczęściem.  
 śyczę BoŜego Błogosławieństwa na kaŜdy dzień  
Nowego Roku 2011.  
 Z całej duszy dziękuję Państwu za wszelkie dobro okazy-
wane niezmiennie naszej Parafii. ks. dr Janusz Wiśniewskiks. dr Janusz Wiśniewskiks. dr Janusz Wiśniewskiks. dr Janusz Wiśniewski    

/Proboszcz//Proboszcz//Proboszcz//Proboszcz/    

Jest w moim kraju zwyczaj, 

Że w dzień wigilijny, 

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie… 

C.K. Norwid 

 

 

Niedziela Dzień powszedni Terminy 

Sob. 1   UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ 
BOŻEJ RODZICIELKI 

MARYI 

930 msza św., 
1130 msza św. 

Nd. 2 II NIEDZIELA PO 
NARODZENIU 

PAŃSKIM 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 3-8   700 msze św.  

Czw. 6  UROCZYSTOŚĆ OBJA-
WIENIA PAŃSKIEGO 

930 msza św.  
1130 msza św.  

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 
1700 spowiedź, nabożeństwo do Krwi 
Chrystusa 
1800 msza św.  

Nd. 9 ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

 930 msza św., Jasełka w wykonaniu 
uczniów SP Rogozino 
1130 msza św.,  

Po.-Pi. 10-14   700 msze św.  

Sob. 15   1800 msza św. 

Nd. 16 II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla rodziców 
dzieci komunijnych 
1130 msza św., występ chóru Złota 
Jesień z Radzanowa 

Po.-Pi. 17-21   700 msze św.  

Sob. 22   1800 msza św.  

Nd.  23 III NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św., występ zespołu 
Dzieci Płocka 

Po.-Pi. 24-28   700 msze św. 

Sob. 29   1800 msza św. 

Nd 30 IV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   
1130 msza św.  

Dzień Dzień Dzień Dzień  

UWAGA 

W miesiącu styczniu ze względu na kolędę msze św. będą odprawiane o różnej po-
rze dnia. Bardzo proszę o uwzględnienie tej ważnej informacji.  
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Zaczarowane koło zaprzeczeń – jak je zatrzymać 

     Spróbujmy zobaczyć, co się stanie, kiedy bliscy alkoholika postanowią całkowi-
cie zmienić swoje zachowanie. 

     Planowana kuracja chorego musi zacząć się w akcie II i jest zależna od osób, 
które biorą w niej udział. Muszą się one nauczyć, jak ludzie wpływają nawzajem 
na siebie w tej właśnie chorobie oraz zrozumieć najtrudniejszą rzecz – jak zmie-
nić swą dotychczasową rolę. Aby nauczyć się nowych ról muszą zwrócić się do 
tych, którzy dobrze znają tę chorobę i rozumieją jej objawy. Jeżeli akt II zostanie 
napisany w nowy sposób, można się spodziewać, że alkoholik zostanie uleczony. 
Jest on uwięziony w swoim cierpieniu i to inni posiadają klucz, który może go z 
tego więzienia uwolnić. Nie możemy wymagać, aby pozostawił picie, które jest 
jedynym sposobem rozwiązywania jego problemów. Jeżeli otworzymy drzwi wię-
zienia, możemy dać mu szansę wyjścia na zewnątrz. Jeżeli ratujemy alkoholika z 
każdego kryzysu, jeżeli jego zwierzchnik pozwala robić z siebie ofiarę w dalszym 
ciągu, a żona działa jako prowokator nie ma najmniejszej szansy, żeby alkoholik 
kiedykolwiek wyzdrowiał. Jest on całkowicie bezradny, nie może sam otworzyć 
sobie drzwi. Może wyzdrowieć jeżeli inni aktorzy tej sztuki nauczą się odmawiać 
mu pomocy, przerywając w ten sposób jego zależność od innych. Alkoholik nie 
jest w stanie sam utrzymywać w ciągłym ruchu zaczarowanego koła zaprzeczeń, 
jeżeli inni mu w tym nie pomogą. Aktorzy ciągle pytają alkoholika dlaczego nie 
zaprzestaje picia, a przecież sami swoim zachowaniem przyczyniają się do tego, 
że szuka on ucieczki w ciągłym piciu. Nie jest prawdą, że można pomóc alkoholi-
kowi dopiero wtedy, gdy sam poprosi o pomoc. Natomiast prawdą jest, że nie ma 
najmniejszej szansy, aby wyzdrowiał, jak długo inni usuwają wszystkie bolesne 
skutki picia i jego postępowania. Osobom w II akcie trudno jest zmienić się. O 
wiele łatwiej jest przekonać te osoby, że nie można alkoholikowi pomóc inaczej, 
aniżeli przez podjęcie ogromnego wysiłku nauczenia się i odegrania nowej roli. 
Również wybawcy i ofiary muszą postarać się o dokładne informacje oraz zrozu-
mieć tę chorobę, jeżeli pragną zmienić swoje role. Żona lub matka, jeżeli istotnie 
pragnie zmiany w swoim życiu, musi realizować na co dzień program, z którego 
będzie czerpała wskazówki. Jednocześnie będzie wracała do równowagi. Stara-
jąc się zrozumieć role odgrywane przez tych trzech (wspierających się nawzajem) 
aktorów dramatu, musimy pamiętać, że nie nauczyli się ich w jednym dniu. Grają 
je w ten sposób, w jaki są przekonani, że grać powinni – przecież ich tego na-
uczono. Wyobrażają sobie, że alkoholikowi pomagają, a nie, że przedłużają jego 
chorobę i uniemożliwiają wyzdrowienie. 

     Wybawca wierzy, że nie powinien pozwolić, aby alkoholik cierpiał z powodu 
skutków swego picia, jeśli może zapobiec temu w stosunkowo łatwy sposób. Dla 
niego jest to podobne do ratowania tonącego, po prostu musi to zrobić. Jednak 
akcja ratunkowa daje alkoholikowi wyobrażenie o tym, co naprawdę  jego wybaw-
ca o nim myśli: „Ty sam nie jesteś w stanie dać sobie rady bez mojej pomocy”. 
Wybawca sygnalizuje w ten sposób brak wiary w możliwość, że alkoholik jest w 
stanie samodzielnie sobie poradzić, a to oznacza oskarżenie i wyrok.  

E. Dąbrowska 
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Przemówienie do młodzieŜy zgromadzonej na Wzgórzu Lecha 

„ Dobrze, moi drodzy! Przyjmuję zamówienie społeczne. Widać, że się rozumie-
my od pierwszego słowa. Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego 
kraju. I pragnę powiedzieć wam krótko na temat, o którym w Gnieźnie musi się 
coś powiedzieć, na temat Bogurodzicy.” 

”Moi drodzy, Bogurodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia 
literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni-orędzia na 
wiek XV. Jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, pol-
skim Credo, jest katechezą (I). Główne prawdy wiary i zasady moralności we-
szły w nią. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem życia. Jakub Wujek, który 
pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz Pisma 
Świętego, nazywał ją ,,katechizmem polskim”. 

„Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To 
nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o tej kulturze, 
jest Bogurodzica.” 

„Chrzest, który w ciągu całego millenium przyjmowały pokolenia naszych roda-
ków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezo-
nans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, 
plastyce, malarstwie i rzeźbie.” 

„Te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od 
początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatro-
wi — polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, pol-
skim uniwersytetom.” 

„Mówiąc do was, młodych, w ten sposób, pragnę przede wszystkim spłacić dług, 
jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się 
od Bogurodzicy. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dzie-
dzictwem, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną 
cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I proszę was: 

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowa-
nia! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! 
Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom! 

Przybądź, Duchu Święty, 
Ześlij z nieba wzięty 
Światła Twego strumień. 
Przyjdź, Ojcze ubogich,  
Przyjdź, Dawco łask drogich,  
Przyjdź, Światłości sumień... 

Światłości młodych polskich sumień, przyjdź! Przyjdź i umocnij w nich tę miłość, 
z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogurodzica: orędzie wiary 
i godności człowieka na naszej ziemi! Polskiej, słowiańskiej ziemi!”  

Gniezno, 3 czerwca 1979 

A. Trojanowska 
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Rada ds. Gospodarczych podjęła decyzję o zakupie nowych drzwi. Będą one 
zainstalowane wewnątrz świątyni w wejściu głównym. W miejscu, gdzie kończy 
się tablica z ogłoszeniami. Utworzą tzw. kruchtę. Wykonane będą z drzewa dę-
bowego oraz szkła antywłamaniowego. Wszystkie ofiary podczas kolędę będą 
przeznaczone na ten cel. Przewidywany koszt ponad 20 000 PLN. Serdecznie 
dziękuję za zrozumienia naszych wspólnych parafialnych potrzeb. Ks. Pro-
boszcz  

/ze str. 6/ Trudno sobie wyobrazić zdumienie i konsternację cesarza i jego 
wojsk, kiedy na plecach kobiet opuszczających twierdzę zobaczyli ich mężów. 
Każda z niewiast niosła na swoich plecach to co miała najcenniejszego, swego 
męża. Konrad III zbudowany odwagą i poświęceniem kobiet dotrzymał słowa i 
pozwolił im spokojnie odejść.  

 Ta, wydawać by się mogło, komiczna w swoim zakończeniu historia, za-
wiera jednak w sobie niezwykle ważne, odwieczne prawdy. Najcenniejszą warto-
ścią i skarbem dla każdej żony jest jej mąż. Najcenniejszą wartością i skarbem 
dla każdego męża jest jego żona. Idąc dalej, najcenniejszym skarbem dla mał-
żonków są ich dzieci. Najcenniejszym skarbem i wartością dla dzieci są ich ro-
dzice. Idąc jeszcze dalej, najcenniejszą wartością i skarbem dla narodu czy kra-
ju jest każda rodzina. To właśnie pragnie uzmysłowić i przypomnieć nam Ko-
ściół, wskazując dziś na wzór Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.  

Ks. M. Benedykt  

NOWE DRZWI DO NASZEJ ŚWIĄTYNI 
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• „Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się „maluczkim” i uznanie siebie za 
sługę wszystkich.” 

• „Dążenie do zysku za wszelką cenę i brak troski o dobro wspólne doprowadziły 
do skoncentrowania ogromnych bogactw w nielicznych rękach, podczas gdy 
r e s z t a  l u d z k o ś c i  c i e r p i  n ę d z ę  i  z a n i e d b a n i e . ” 
• „Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to 
wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie 
nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozo-
stawiony bez opieki” 

Zachęta do słuŜby bliźniemu, dbanie o losy rodzin, pomoc biednym: 

Cytaty papieskie                

A. Trojanowska 

 
Święta Rodzina 

     W niemieckim mie-
ście Weinsberg znajduje 
się potężna twierdza. 
Mieszkańcy Weinsberga 
opowiadają interesujące 
zdarzenie z historii tej 
twierdzy. W 1140 roku 
cesarz niemiecki Konrad 
III zaczął oblegać twier-
dzę Weinsberg, gdzie 
schronili się pragnący 
obalić go z tronu zbunto-
wani książęta. Pomimo 
ogromnej przewagi wojsk 
cesarskich twierdza bro-
niła się dzielnie przez 
długi czas.  

     Nie mogąc zdobyć twierdzy siłą, cesarz postanowił zdobyć ją głodem. W mia-
rę bowiem upływu czasu coraz bardziej kurczyły się w twierdzy zapasy żywno-
ści. Nadszedł wreszcie taki dzień, w którym obrońcy zrozumieli, że jeżeli nie 
poddadzą twierdzy, to cesarz rozgniewany długim oporem każe wymordować 
obrońców, a twierdzę obrócić w perzynę. Zaczęli więc negocjować warunki pod-
dania. Wysłany do twierdzy cesarski poseł oznajmił, że kobiety, starcy i dzieci 
będą mogli bezpiecznie opuścić twierdzę. Po dalszych rozmowach z obrońcami 
cesarz zgodził się również na to, że kobiety mogą wynieść ze sobą z twierdzy 
najcenniejsze dla siebie rzeczy.  

     Trudno sobie wyobrazić zdumienie i konsternację cesarza i jego wojsk, kiedy 
na plecach kobiet opuszczających twierdzę zobaczyli ich mężów. Każda z nie-
wiast niosła na swoich plecach to co miała najcenniejszego, swego męża. Kon-
rad III zbudowany odwagą i poświęceniem kobiet dotrzymał słowa i pozwolił im 
spokojnie odejść. c.d. str. 5c.d. str. 5c.d. str. 5c.d. str. 5    

 
 

Bajka nie bajkaBajka nie bajkaBajka nie bajkaBajka nie bajka    
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                       3. W wyniku zaburzeń funkcjonowania ruchowego:3. W wyniku zaburzeń funkcjonowania ruchowego:3. W wyniku zaburzeń funkcjonowania ruchowego:3. W wyniku zaburzeń funkcjonowania ruchowego:    

- dzieci postrzegane są jako mało sprawne ruchowo, poruszają się niezgrabnie, 
(I), słabo biegają, długo nie umieją nauczyć się jeździć na rowerze; mają też 
trudności w zabawach ruchowych, wymagających sprawności manualnej, np. 
rzucanie i chwytanie piłki, zapinanie guzików, zawiązywanie sznurowadeł, 

- rysunki sprawiają wrażenie niestarannych, (I), prymitywnych graficznie, 
schematycznych; ruchy ręki „kanciaste”, przeważają linie proste, mało jest fali-
stych, często rysunki zamazane, 

- w czytaniu zaburzenia w motoryce narządów artykulacyjnych, 

- w pisaniu za duży lub za mały nacisk, (I), obniżony poziom graficzny pisma 
– litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, (I), różne na-
chylenie liter, odstępy między literami za duże lub za małe, linie niepewne, lite-
ry „niedokończone”, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne, 

- w innych przedmiotach – ogólna  niska sprawność ruchowa powoduje proble-
my w wykonywaniu różnych czynności samoobsługowych,  także w ćwicze-
niach na lekcji wychowania fizycznego; niezdolność w grach zręcznościowych i 
konstrukcyjnych, niechęć do zabaw sportowych. Kłopoty w takich czynnościach 
jak rysowanie, majsterkowanie, lepienie, wycinanie, szycie. 

4. W zaburzeniach procesu lateralizacji obserwujemy: 4. W zaburzeniach procesu lateralizacji obserwujemy: 4. W zaburzeniach procesu lateralizacji obserwujemy: 4. W zaburzeniach procesu lateralizacji obserwujemy:     

- w wypowiadaniu się – kłopoty ze zrozumieniem sytuacji przedstawionej na 
obrazku, określaniu miejsca przedmiotu, (I), przyswajaniu i operowaniu poję-
ciami w zakresie stosunków przestrzennych (nad, obok, w prawo), 

- w rysowaniu – zmiany kierunków w rysunkach, np. rysowanie szlaczków od 
strony prawej do lewej, trudności w odwzorowywaniu kształtów geometrycz-
nych – łuki przekształcają w kąty ostre lub otwarte, (I), są uproszczone, mało 
szczegółowe, 

- w czytaniu – na skutek mylenie kierunków występuje przestawianie i opusz-
czanie liter, sylab, wyrazów, (I), trudności w rozumieniu treści zawierającej 
pojęcia stosunków przestrzenno-czasowych i struktur gramatyczno-logicznych, 
wolne tempo czytania, 

- w pisaniu – w początkowej fazie czytania mogą występować elementy pisma 
lustrzanego, odwracanie liter, cyfr, (I), opuszczanie końcówek w wyrazach, 
mylenie znaków graficznych różniących się położeniem w stosunku do osi pio-
nowej (p-g, d-b,) lub poziomej (w-m), problemy z zapisem wyrazów w słupkach 
i tabelkach, niemieszczenie się w liniaturze zeszytu, 

- w trudnościach z innych przedmiotów, np. geografii – kłopoty z orientacją na 
mapie, w stronach świata, geometrii, fizyce – mylenie pojęć przestrzennych i 
geometrycznych, zmiany kierunków w rysunkach (wektorach), wychowaniu 
fizycznym – pomyłki przy zmianie kierunku w rzędzie i w szeregu. 

W celu ustalenia, czy trudności w nauce są typu dyslektycznego, konieczne 
jest prowadzenie wielospecjalistycznych badań diagnostycznych 
(pedagogicznych, psychologicznych i lekarskich). c.d. W następnym numerze 

Z notatnika wychowawcy 

M.G. 
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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 przynajmniej 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 rodzice 
chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w inten-
cj i  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 ponadgimna-
zjalnych. 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 poważne potraktowanie tej ostat-
niej już fazy przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Odpowiedzial-
ność za przygotowanie w parafii oprócz proboszcza mają również rodzice, którzy wy-
pełniają dodatkowe deklaracje i zobowiązania. 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 sa-

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 po-
winni dostarczyć: zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę.  
I Komunia św. (II klasy) odbędzie się 15.05.2011 r. na mszy św. o godz. 930 , a Odnowie-
n i e  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 )  
15.05.2011 r. na mszy św. o godz. 1130. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na 
uroczyste 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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POGRZEB 

 Rodzina zmarłej osoby powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą 
cmentarza, na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o 
dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywil-
nego, 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 odpowiedniego zaświadczenia od miejscowego 
proboszcza.  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), siostry -  (024/265 62 59). 

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 - niedziela o godz. 1030  
Schola - piątek o godz. 1630  
Kółko Misyjne - środa o godz. 1630  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna w dzień powszedni po każdej wieczornej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), 507119511, siostry -  (024/265 62 59). 
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 W roku 2010, nasze koło misyjne przekazało 
300 zł. na cele misyjne. Dzięki zebranej kwocie 
(sprzedaż sianka i kartek świątecznych) Perline 
może uczestniczyć wraz ze swoimi rówieśnikami 
w zajęciach szkolnych. 

Mamy nadzieje, że i w tym roku uda nam napeł-
nić radością jedno małe, dziecięce serce. 

Za każda hojność i wsparcie – bardzo dziękujemy!  

Jestem Perline, mieszkam na  

Madagaskarze. 

 Dzięki zebranym  

przez was pieniąŜkom, 

mogę chodzić do szkoły. 

Dziękuję!!! 

SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA  

Bóg się narodził w skrajnym ubóstwie, 

Gdy w ciepłych domach nie było miejsc. 

Teraz uwalnia od zła serca ludzkie.  

Taki w tym sens. 

 

Człowiek rodzi się i umiera, 

A co pomiędzy i tak ma swój kres 

Lecz bóg nam najlepsze drogi wybiera. 

To też ma sens. 

To, jak mówiłeś, że świat się skończył,  

Gdy z nieba spadał perłowy deszcz, 

Dzisiaj na pewno mnie nie zaskoczy, 

Bo też ma swój sensI 

Dygresja  

Martyna M. 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

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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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu styczniu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1900 mieszkańców Rogozina z ulic: 

♦ ulicy Słonecznej (numery parzyste) na 8 stycznia, 

♦ z ulicy Słonecznej (numery nieparzyste) na 15 stycznia,    

♦ z ulicy Klonowej na 22 stycznia,  

♦ z ulicy Jaśminowa  (I część– do skrzyżowania z ul. Słonecznej) na 29 stycznia,  

♦ z ulicy Jaśminowa (II część– do końca ulicy) na 5 lutego,  

♦ z ulicy Lipowa (numery parzyste) na 12 lutego. 

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, to dobra „wizytówką” 
parafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszyst-
kim - BÓG ZAPŁAĆ. 

 Słowa serdecznego podzięko-
wania kieruję do wszystkich, którzy 
trudzili się, aby przygotować dekora-
cje świąteczne: ofiarowali choinki, 
zawiesili światełka i bąbki. Dziękuję 
za przygotowanie szopki. Jest ona 
także dziełem Naszych Parafian.  W 
imieniu wszystkich, którzy przez 
chwilę zatrzymają się przy Tajemnicy 
Narodzenia Syna Bożego, mówię - 
Dziękuję.  

 Jest tyle spraw i inicjatyw, któ-
re Państwo podejmujecie i prowadzi-
cie np. dobrowolne ofiary za opłatek, 
ofiary na zakup organów, przygoto-
wanie Wieczoru Kolęd przed Paster-
ką, zrobienie wieńca adwentowego, 
aktywny udział w liturgii itp.. Za to 
zaangażowanie pragnąłbym podzię-
kować - BÓG ZAPŁAĆ. 

Ks. Proboszcz 


