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II Szkolno-Pariafialny Festiwal Kolęd – Rogozino 2010 
 
 W sobotę 23 stycznia 2010 r., 30 wykonawców (solistów, zespołów wokalno-
instrumentalnych i chórów), reprezentujących 18 szkół, parafii i innych instytucji 
kultury, spotkało się w Rogozinie na II Szkolno-Pariafialnym Festiwalu Kolęd – Ro-
gozino 2010. Tegoroczna edycja przybrała formę konkursową, o dość oryginalnym 
systemie oceny. Jury w składzie:  Sławomir Gałczyński – przewodniczący, Izabela 
Denst-Szydłowska, Maciej Bieniek i Małgorzata Konopacka – członkowie, oceniało 
wykonawców, przyznając im od zera do stu punktów. Jury, biorąc pod uwagę ele-
menty wykonawcze (czystość intonacji, poprawność rytmiczną, harmoniczną, dyk-
cję) oraz walory artystyczne prezentacji, oceniło wykonawców przyznając im za 
poszczególne elementy punkty w skali 0-100 pkt. Każdy wykonawca mógł otrzy-
mać maksymalnie 100 punktów. W zależności od otrzymanej oceny, uczestnicy 
mogli zdobyć w poszczególnych kategoriach: 

Uczestnik konkursu, który otrzyma największą ilość punktów, niezależnie od 
kategorii, otrzymał nagrodę Grand Prix II Szkolno-Parafialnego Festiwalu 
Kolęd - Rogozino 2009 r., ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Gminy 
w Radzanowie panią Jolantę Sochacką. 

Nasz system oceniania spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wykonawcy nie byli po-
równywani z innymi, a uzyskane 
miejsce zależało jedynie od ich 
poziomu prezentacji.  
 

 

Organizatorzy: 

 

Szkoła Podstawowa im. Czesława 
Hińca w Rogozinie; 
Parafia pw. św. Faustyny Apostoł-
ki Miłosierdzia Bożego w Rogozi-
nie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Ra-
dzanowie, 
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Dzień 

    
 Niedziela Dzień  

powszedni 
Terminy 

Wt.-czw. 1-3   700 msze św.  

Śr. 2  ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

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

Nd. 6 V NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.,  

Po.-Pi. 7-11    700 msze św.  

Nd. 13 VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św.  

Po.-Sob. 14-19   1800 msze św.  

Nd. 20 VII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

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

Po.-Sob. 21-26   1800 msze św.  

Nd. 27 VIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.   

Po. 28   1800 msze św.  

Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie, gr. Hypa-pante oraz Heorte ton Kataroin (święto 
spotkania i oczyszczenia) – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chry-
stusa w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem Mojżeszowym, dawniej nazywane 
Oczyszczeniem �ajświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od  Narodzenia Jezusa), czym nawią-
zywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześci-
jańskiej. 

W polskiej tradycji katolickiej obchodzone było jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. 
Począwszy od IX w. wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia 
zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi się od słowa „grom”, gdyż zapalano je w czasie bu-
rzy, stawiano w oknie i modlono się o oddalenie piorunów. Procesja z płonącymi świecami 
na początku liturgii jest znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i bla-
skach Jego ewangelii. Po powrocie do domu dawniej wypalano płomieniem gromnicy krzyż 
na belce sufitu. Zapalenia gromnicy i wkładanie jej w ręce umierającego oznacza, że na wzór 
„roztropnych panien” wychodzi on z płonącą lampą na spotkanie swego Oblubieńca.  

W tym samym dniu w Kościele powszechnym przypada Światowy Dzień Życia Konserwo-
wanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II.  
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 Iść na spotkanie Króla 
 

     Modlić się to iść na spotkanie Króla. Oczywiście, Król mieszka w zamku. 
Ten Król, 
 o którym mówię, posiada wiele zamków. Jego zamki nie są w obłokach, jak w 
bajkach, one są zbudowane na ziemi. Król kocha ludzi tak bardzo, że chcąc 
być blisko nich, zbudował zamek w sercu każdego człowieka. Król mieszka we 
wszystkich zamkach naraz. Tak więc masz pewność, że Go zastaniesz.  
     Aby wejść do zamku, musisz przekroczyć drzwi.  
     Aby wejść do zamku zbudowanego w twoim sercu, w środku twojego ser-
ca, możesz wybrać drzwi twego ciała. Jest wielu ludzi, którzy tak postępują. 
Przybierają pozycję klęczącą, ale ta wydaje się im zbyt pospolita, kładą się 
więc krzyżem na ziemi albo na plecach. Aby było przyjemniej, podkładają dy-
wan. Przybierają mnóstwo bardzo zabawnych pozycji, trwają w bezruchu i 
milczeniu. Po długiej chwili mówią, że spotkali Króla. Możesz im powiedzieć, 
że się mylą. Znajdują się przy drzwiach swego ciała. Król jest wzruszony ich 
wysiłkami, ale oczekuje na nich o wiele dalej, w głębi zamku.  

Pokoloruj obrazek 

 

 

4 

Aby wejść do zamku możesz wybrać drzwi twoich wzruszeń. Wiesz, czym są 
wzruszenia, gdy jesteś zadowolony wewnętrznie, bo patrzysz na coś pięknego, 
bo inni są mili dla ciebie, bo blisko ciebie jest ktoś kochany... Wielu ludzi prze-
chodzi tymi drzwiami. Dla większego wewnętrznego zadowolenia ludzie ci zbie-
rają się nieraz w pięknej sali przy zapalonych świecach. Jest lepszy nastrój, gdy 
świece są kolorowe. Zebrani chwytają się za ręce, albo za szyję. Ten drugi spo-
sób jest bardziej zadowalający. Jedni zaczynają śpiewać, inni mówią. Padają 
bardzo piękne słowa. Wszyscy są bardzo uprzejmi i odczuwają wewnętrzne za-
dowolenie. Uśmiechają się i mówią, że spotkali Króla. Możesz im powiedzieć, że 
się mylą. Znajdują się bowiem tylko przy drzwiach swoich wzruszeń. Król jest 
bardzo wzruszony ich wysiłkami, ale oczekuje ich o wiele dalej, we wnętrzu zam-
ku.  
     Aby wejść do zamku zbudowanego w twoim sercu, w samym środku twojego 
serca, możesz także obrać drogę swojego umysłu. Wielu ludzi wchodzi tymi 
drzwiami. Czytają jakąś książkę, napotykają idee. Gdy idee stają się zbyt oklepa-
ne, znów otwierają książkę, by znaleźć inne. Ci najbardziej inteligentni spotykają 
czyste, piękne idee odnoszące się wyłącznie do Króla. Przy pomocy umysłu w 
ich głowie zaczynają krążyć piękne idee. Niektóre z nich są tak piękne, że długo 
je oglądają, a gdy otworzą oczy, mówią: "Spotkaliśmy Króla!" Możesz im powie-
dzieć, że się mylą. Pozostają tylko przy drzwiach swojego umysłu. Król jest wzru-
szony ich wysiłkami, ale oczekuje na nich o wiele dalej, w głębi zamku.  
     Zrozum mój drogi, drzwi służą do WCHODZENIA. Jeżeli pozostaniesz przy 
drzwiach, nigdy nie wejdziesz do zamku i nie spotkasz się z Królem, bo Król 
mieszka w głębi zamku.  
     Skoro zdecydowałeś się wejść, "ZAMKNIJ ZA SOBĄ DRZWI" (Mt 6,6). Drzwi 
bowiem należy zamknąć za sobą.  
     Posłuchaj, mój drogi, czy naprawdę chcesz iść dalej? Czy naprawdę chcesz 
podążać na spotkanie z Królem? To nie jest łatwe; wiesz o tym, że wówczas, 
gdy zamkniesz drzwi, zobaczysz tylko ciemność, usłyszysz tylko ciszę. Wielu 
ludzi nie potrafi tego wytrzymać. Mówią: "Jesteśmy w błędzie. Tracimy czas. Tu 
nie ma nikogo" i zaraz spieszą do wyjścia innymi drzwiami. Powiedz im, że się 
mylą. Za wszystkimi drzwiami jest tylko noc i milczenie...  
     W ten sposób wiele osób pozostaje przy drzwiach zamku!  
     Ty, mój drogi, jesteś odważny, TY WIERZYSZ. WIERZYSZ, że KRÓL jest 
tam w zamku. WIERZYSZ, że czeka na ciebie. WIERZYSZ, że kocha ciebie. 
Więc ciągle idź, idź, idź. Nie obawiaj się niczego. Jeśli WIERZYSZ, Duch Króla 
odnajdzie cię. Poprowadzi cię za rękę i nadejdzie taki dzień, gdy powie: To tutaj.  
     Moje dziecko, nie zobaczysz NIC, nie usłyszysz NIC, nie odczujesz NIC... ale 
powiesz ustami swego serca: WIERZĘ, WIERZĘ, WIERZĘ w milczeniu i w ciem-
ności.  
     Wtedy POZNASZ, że Król jest przy tobie i DAJE CI POCAŁUNEK. O tym po-
całunku nie potrafię ci opowiedzieć. Mogę cię tylko zapewnić, że będziesz o nim 
ZAWSZE pamiętać.  

ks. Michael Quoist 
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Częstochowa, 18 czerwca 1983 
Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży 
„W godzinie Apelu Jasnogórskiego staję, o Matko, przed Twoim umiłowanym 
Wizerunkiem, ażeby Cię powitać. 
Witam Cię jako pielgrzym ze stolicy świętego Piotra w Rzymie, a zarazem syn 
tej ziemi, pośród której od sześciuset lat jesteś obecna w Twoim Jasnogórskim 
Wizerunku.” 
„Raduję się, że wespół z wami, młodzieży polska, będę mógł rozważyć zwięzłą, 
a jednakże bogatą treść Apelu Jasnogórskiego, który stał się jakby szczególnym 
dziedzictwem tysiąclecia chrztu Polski.” 
„Już w czasie przygotowania do tej wielkiej rocznicy: 1966, każdego dnia 
o godzinie 21 powtarzaliśmy, śpiewając lub wypowiadając te słowa: 
„Maryjo, Królowo Polski, 
Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” 
Zwięzłe słowa. Wymowne. Zakorzeniły się w naszej pamięci i w naszym sercu. 
Rok milenijny minął — a my nadal czujemy potrzebę, aby je powtarzać.” 
„Cieszę się, że dane mi jest dzisiaj powitać Panią Jasnogórską, rozważając na-
przód, a potem śpiewając Apel Jasnogórski z polską młodzieżą.” 
„Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to nie tylko dlatego, aby do tej 
miłości (odkupieńczej oraz macierzyńskiej) odwołać się — ale także, aby na tę 
miłość odpowiedzieć.” 
„Słowa: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, są bowiem zarazem wyzna-
niem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecz-
nie miłowani.” 
„Moi młodzi przyjaciele! Wobec naszej wspólnej Matki i Królowej serc, pragnę 
wam na koniec powiedzieć, że wiem o waszych cierpieniach, o waszej trudnej 
młodości, o poczuciu krzywdy i poniżenia, o jakże często odczuwanym braku 
perspektyw na przyszłość — może o pokusach ucieczki w jakiś inny świat. 
Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej — 
to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi 
drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, że „od was zależy jutrzejszy dzień”. 
Modlę się za was codziennie.” 
 
Cytaty  papieskie: 

Nauczanie o Kościele i pokazywanie miłości BoŜej: 
 
• „NaleŜy nie tylko nazwać Kościół Matką, ale szanować go i słuŜyć mu, gdyŜ „nie 
moŜe mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę” (św. Cyprian); nie moŜ-
na kochać Chrystusa, jeśli nie kocha się Kościoła, który umiłował Chrystus: w 
jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa: „w jakiej mierze ktoś kocha Kościół 
Chrystusa, w takiej ma Ducha Świętego” (św. Augustyn).” 

Zebrała A. Trojanowska 
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O Festiwalu: 
Pomysłodawcami Festiwalu są: ksiądz Janusz Wiśniewski - proboszcz 

parafii pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie i Norbert 
Pałysa – nauczyciel muzyki Szkoły Podstawowej w Rogozinie. W organizację 
imprezy aktywnie włączyli się także Komitet Rodzicielski działający przy tutejszej 
szkole. 

 
Ubiegłoroczna edycja 

Festiwalu spotkała się z szero-
kim zainteresowaniem. Będąc 
bez części konkursowej, otrzy-
mała jedynie charakter prezen-
tacji kolęd. Ponieważ zdecydo-
wana większość wykonawców 
opowiedziała się za zmagania-
mi konkursowymi, tegoroczny 
Festiwal został wzbogacony o 
tę część. 

 

W ramach Festiwalu ma miejsce 
recital wykonawcy, który może 
pochwalić się osiągnięciami arty-
stycznymi. Tym razem usłyszeli-
śmy chór Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marsz. St. Małachow-
skiego w Płocku „Minstrel” pod 
dyrekcją pana Sławomira Gał-
czyńskiego. Chór dał fantastycz-
ny recital, prezentując zarówno 
doskonale znane wszystkim kolę-
dy, jak i przypomniał te mniej 
popularne, sięgając po kolędowy 
repertuar doby polskiego rene-
sansu.  
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BRĄZOWA GWIAZDA 

Aleksandra Umińska / Gimnazjum w Radzanowie – brązowa 

Joanna Kacprzycka i Karolina Wiśniewska / SP Staroźreby – brązowa 

Gabriela Janus / SP Staroźreby – brązowa 

II zespół wokalno – instrumentalny / SP Słubice – brązowa 

Zespół z Parafii św. Józefa w Płocku – brązowa 

Schola Parafialna Rogozino – brązowa 
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SREBR�A GWIAZDA 

Ewelina Woroniecka / Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie – srebrna 

Zespół wokalny – trio wokalne / Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie – srebrna 

Chór „Arka Pana Czarka” / SP Goleszyn – srebrna 

Świetlica środowiskowa w Białkowie – srebrna 

Zespół ADHD działający przy SP w Rogozinie – srebrna 

Anna Rempuszewska i Karolina Kaim / SP Sikórz – srebrna 

Zespół wokalno – instrumentalny „Brass” / SP Brudzeń Duży – srebrna 

Zespół wokalny „Triolka” / SP Brudzeń Duży – srebrna 

Adrianna Janik / SP Staroźreby – srebrna 

Wiktoria Turbaczewska / SP Staroźreby – srebrna 

 I zespół wokalno – instrumentalny / SP Słubice – srebrna 

Katarzyna Kalwas i Karolina Żaglewska / SP Rogozino – srebrna 

Zespół wokalno – instrumentalny / SP Rogozino– srebrna 

Zespół wokalno – instrumentalny / Gimnazjum w Radzanowie – srebrna 
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ZŁOTA GWIAZDA 

Chór SP Radzanowo – złota 

Zespół wokalny SP Nowa Góra – złota 

Zespół wokalny / SP nr 12 w Płocku – złota 

Kinga Siedlich / Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie – złota 

Zespół wokalno – instrumentalny „Kamerton” / SP nr 1 w Płocku – złota 

Karolina Żaglewska  / SP Rogozino – złota 

Oto najważniejsze informacje o Patrycji Malinowskiej 

śpiewam od zawsze, mama twierdzi, że robię to od kołyski.  

Występowałam w programie od Przedszkola do Opola i w innych programach telewi-

zyjnych i wielu stacjach radiowych udzielając wywiadów. Występowałam przed świętej 

pamięci Marią Kaczyńską, a wraz z Marią Kaczyńską byli zaproszeni goście - m.in. 65 

pań ambasadorowych i wielu ministrów. Śpiewałam, przed Królową Belgii, prezydento-

wą Armenii, przedstawicielami ambasady Włoch i Norwegii. Ale najbardziej cenię sobie 

występ przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie. W roku 2005 otrzymałam 

wyjazd studyjny do Euro parlamentu z rąk Euro deputowanego Pana Tadeusza Zwiew-

ki, gościłam w kancelarii premiera Jerzego Buzka, w senacie u Pani marszałek Alicji 

Grześkowiak. W ubiegłym roku wyjechałam na festiwal międzynarodowy do San Re-

mo, gdzie płocki musical, w którym gra wiele młodych osób a między nimi ja zajął 

pierwsze miejsce. Śpiewam na różnego typu koncertach, imprezach, ponieważ śpiew 

to całe moje życie, to daje mi ogrom siły do pokonywania przeciwności losu. A poza 

śpiewaniem - interesuję się sportem - lubię pływać, wspinać się po górach. Kiedy tylko 

mam czas spotykam się z przyjaciółmi, lubię pobuszować po Internecie, posłuchać 

muzyki. A ponadto lubię zupę ogórkową i kurczaka smażonego z pomidorami i ziem-

niakami. W przyszłości chciałabym studiować filologię angielską i germanistykę, nie 

zapominając oczywiście o muzykowaniu.  

To by było na tyle, jeśli chodzi o mnie i moje informacje na mój temat. 

Pozdrawiam serdecznie! 

Patrycja Malinowska 
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Z notatnika wychowawcy 
 

Diagnoza pedagogiczna 
Jako pierwsze objawy dysleksji powinien dostrzec nauczyciel – wychowawca. 

Szczególnie bacznej obserwacji pedagogicznej powinny być poddane – już na etapie wy-
chowania przedszkolnego – tzw. dzieci ryzyka dysleksji, wskazane przez nauczycieli klas 
„0”. Analizy objawów specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu ucznia klasy 1-3 powi-
nien dokonać nauczyciel-wychowawca, zaś w klasach starszych – takiej analizy powinni 
dokonać przede wszystkim nauczyciel języka polskiego i pedagog szkolny.  

 
Diagnoza logopedyczna 

Specyficzną formą diagnozy pedagogicznej jest konsultacja logopedyczna. Logo-
pedia jest bowiem tym działem pedagogiki, który zajmuje się kształtowaniem prawidłowej 
mowy dziecka, oceną poziomu mowy na poszczególnych etapach, zapobieganiem po-
wstawaniu wad wymowy, reedukacją oraz korekcją (likwidacją) błędów w mówieniu, a 
także nauczaniem mowy. Jak najwcześniejsze wykrycie i usunięcie wad wymowy zapew-
nia dzieciom ryzyka dysleksji dużo łatwiejszy start szkolny. 

 
Diagnoza psychologiczna 

Badanie psychologiczne ma na celu poznanie i opis poszczególnych wskaźników 
funkcji psychicznych dziecka. Zawierać też powinno określenie cech jego osobowości oraz 
charakterystykę reakcji emocjonalnych. Ważna jest również ocena skuteczności oddziały-
wań środowiskowych. W przypadku dzieci dyslektycznych szczególnie istotna jest precy-
zyjna diagnoza ogólnej sprawności intelektualnej. Wiadomo jest bowiem, że dość często 
mylono specyficzne trudności w nauce z globalnym upośledzeniem umysłowym.  

Diagnoza medyczna 
 

Wielu naukowców i praktyków uważa, iż diagnoza dziecka dyslektycznego powin-
na rozpoczynać się od specjalistycznego rozpoznania medycznego. Pierwsze bowiem 
hipotezy dotyczące etiologii dysleksji powstały w wyniku klinicznych doświadczeń z doro-
słymi z wrodzonymi uszkodzeniami mózgu. Aby postawić kompleksowo diagnozę medycz-
ną, lekarz prowadzący musi niekiedy skorzystać z konsultacji lekarzy różnych specjalno-
ści, głównie: okulisty, laryngologa, foniatry (głos), audiologa (zmysł słuchu), ortodonty, 
neurologa – psychiatry dziecięcego.  

Połączenie tych diagnoz kończy się opracowaniem wielospecjalistycznej opinii 
(orzeczenia) o badanym. Szkoła takiej opinii potrzebuje głównie dla ukierunkowania pracy 
nauczyciela w klasach młodszych; a w klasach starszych – głównie dla polonisty, wycho-
wawcy, a czasem nauczycieli innych przedmiotów (języków obcych, matematyki, wycho-
wania fizycznego) w celu pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Może mieć ona formę 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii), oraz innych zajęć o charakterze tera-
peutycznym. Szkoły stosownie do posiadanych środków finansowych i w porozumieniu z 
kuratorium oświaty mogą organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem 
ich potrzeb rozwojowych. Takie zajęcia mogą prowadzić jedynie nauczyciele posiadający 
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. O pomyślności takiej terapii można mó-
wić wyłącznie na etapie kształcenia podstawowego począwszy od klas przedszkolnych 
(pięciolatki, sześciolatki). Tylko wówczas plastyczność układu nerwowego daje możliwość 
nieporównanie większej wyćwiczalności dziecka, a złe nawyki związane z techniką czyta-
nia i pisaniem łatwiej usunąć. Takie zajęcia prowadzone w szkole są cenną pomocą przy 
nadrabianiu braków i utrwalaniu wiadomości, jednak nie zastąpią one zajęć reedukacyj-
nych w poradniach.  

M.G. 
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              SIOSTRY MISJO�ARKI KRWI CHRYSTUSA  

 
 

     Błogosławiona Krew Jezusowa! 
 

 

 

 

Pragniemy podziękować tym wszystkim, 

którzy włączyli się w naszą akcję kolędni-

ków misyj-

nych. Dzięku-

jemy za miłe i 

ciepłe przyję-

cie oraz za 

złoŜone ofia-

ry. Zebrana 

kwota w wy-

sokości 1200 

zł oraz 400 zł 

za sprzedaŜ 

kartek świąte

-cznych i 

sianka, zostanie prze-

znaczona dla dzieci z 

Ugandy. 
 

Dziękuje!!!  

 

 

OGŁOSZE�IA  PARAFIAL�E 

Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino, /tel. 242644558 i 507119511/. 
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 listopadzie 
Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygotowują 
(sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w sobotę na godz. 
1900 mieszkańców Rogozina z ulic: 

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

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

♦ z ulicy Lipowej (numery nieparzyste) na 19 lutego,  

♦ z ulicy  Brzozowa, Jasna na 26 lutego,  

♦ z ulicy Płockiej na 5 marca.    

 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję sprzą-
tania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. Kościół, w któ-
rym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te sobotnie chwile 
poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ.  

Pragnąłbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, że w krótkim 
okresie całe zobowiązanie za drzwi do zakrystii zostało spłacone. Jest to nasze wspólne 
budowanie i tworzenie wspólnoty parafialnej.  

Ks. proboszcz  

Adresat nieznany 

 

Piszę do ciebie  

tych kilka słów,  

tych serca nut  

i nawet nie wiem,  

czy ten list nie zniknie  

gdzieś w życia otchłani.  

Tam my samotni,  

wciąż sobie nieznani  

czekamy na cud. 

Piszę z wiatrem.  

Niech swoją siłą  

tobie zaniesie  

te słowa.  

Piszę ze słońcem,  

które je strawi  

zanim w pamięci  

je schowasz.  

Piszę z deszczem,  

z którym odpłyną... 

Nieznany odbiorco,  

dołączam post scriptum  

z niezdarnie zebranych  

i kruchych słów.  

Z dyskretną prośbą,  

odpisz na adres:  

Czekająca na cud.  

MM. 


